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BEKENDMAKINGEN 

Hieronder staat een overzicht van de bekendmakingen. De volledige bekend-
making vindt u in het elektronisch gemeenteblad op 
www.offi cielebekendmakingen.nl.

E-mailservice of App Over uw buurt
Met de e-mailservice of app ‘Over uw buurt’ kunt u bekendmakingen bij u in de 
buurt of de hele gemeente digitaal ontvangen. Meer informatie en inschrijven 
kunt u via www.overuwbuurt.overheid.nl.

Wilt u de gepubliceerde bekendmakingen inzien?
• De gepubliceerde omgevingsvergunningen kunt u digitaal inzien. U kunt dit 

aanvragen via www.wassenaar.nl/digitaalinzien. 
• Neemt u voor het inzien van alle overige bekend makingen contact op via 

telefoonnummer 14070.

Bezwaartermijn
Burgemeester en wethouders informeren u hierbij over de wettelijke bezwaar-
termijn. Voor het bepalen van de bezwaartermijn is uitsluitend en alleen de 
publicatie in het digitale Gemeenteblad bepalend. De daar vermelde 
verzenddatum van het besluit of de publicatiedatum bepaalt de laatste dag van de 
bezwaartermijn. Deze bedraagt zes weken. De dag van publicatie in deze krant is 
niet bepalend. U vindt het Gemeenteblad op www.offi cielebekendmakingen.nl. 
Hier geldt landelijke wetgeving.

Aangevraagde omgevingsvergunningen
• Duinvoetlaan 4A, het kappen van een boom, Z/21/058417
• Groot Haesebroekseweg 29B, het vervangen van het hek, Z/21/058415
• Het Kerkehout 93, het kappen van een boom, Z/21/058414
• Hofcampweg nabij het Politiebureau, het plaatsen van een Pinbox, Z/21/058252
• Konijnenlaan 2, het verschuiven van de kelder, Z/21/058419
• Langstraat 22, het realiseren van een bijgebouw, Z/21/058423
• Meijboomlaan 2, het kappen van een boom, Z/21/058238
• Meijendelseweg 30, het maken van een garage, Z/21/058418
• Van Zuylen van Nijeveltstraat 52, het kappen van een boom, Z/21/058413

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
• Deijlerweg 58, het kappen van zeven bomen, Z/21/057187
• Distellaan 5, het kappen van twee bomen en het verbreden van de oprit, Z/21/057644
• Groot Haesebroekseweg 29B, het kappen van twee bomen, Z/21/057330
• Hazelaan 13, het bouwen van een toegangspoort, Z/21/055554
• Het grasveld nabij marktterrein Berkhei, het plaatsen van een tijdelijke ijsbaan (Ice 

Event Wassenaar), Z/21/052601
• Jonkerlaan 86, het realiseren van een uitbouw, Z/21/057616

Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
• Araweg 18, het vergroten van de dakkapel, Z/21/057164

Ander besluit van algemene strekking
• Bestemmingsplan ‘Wassenaar, Vreeburglaan’

Delegatie- of mandaatbesluit 
• Mandaatbesluit Wassenaar DVO MO-Taken

COLOFON

U vindt bijna alle offi ciële berichten van de gemeente Wassenaar terug op internet. 

Als extra dienstverlening treft u in de gemeenterubriek een kort overzicht aan van de 

op internet in het Gemeenteblad en/of de Staats courant geplaatste offi ciële berichten 

van de gemeente. Het overzicht wordt met zorg gemaakt. Er kunnen echter geen 

rechten worden ontleend aan het ontbreken van een bericht in het overzicht.  

Kijk voor meer informatie op www.wassenaar.nl/bekendmakingen.

Heeft u uw coronabewijs al?

Iedereen in Nederland die naar een horecagelegenheid, evenement of naar het buiten-
land wil, moet zich legitimeren met een coronabewijs. Maar hoe vraag je zo’n bewijs 
precies aan? En wat als je geen smartphone hebt, of geen computer met printer? Kun je 
je ook legitimeren met een papieren bewijs? En wat als je geen DigiD code hebt?
• Heeft u geen computer, geen smartphone en geen DigiD, bel dan met de 

corona-helpdesk tel. 0800 1421 (houd u wel uw burgerservicenummer (BSN) + 
postcode bij de hand).

• Heeft u een DigiD code en heeft u hulp nodig bij het op uw smartphone zetten 
van de Corona Check app? Kom dan langs bij het Digitaal Spreekuur in de 
Bibliotheek in de Langstraat. Het digitaal spreekuur vindt elke dinsdagmiddag 
plaats tussen 14.00 en 16.00 uur. Een afspraak maken is niet nodig.

• Heeft u geen DigiD code? Kom dan naar de Formulierenbrigade om deze code 
aan te vragen.  De Formulierenbrigade is er voor u elke woensdag tussen 10.00 
en 12.00 uur in het Van Heeckerenhuis (kan zonder afspraak of bellen met 
SMOW tel. 070 511 2226).

Verleende evenementenvergunning
• “Ice Event Wassenaar”: overdekte ijsbaan met ondersteunende horeca, gelegen op 

het Berkheiveld aan de Kerkhofl aan voor de periode 5 december 2021 tot en met 13 
februari 2022 aan Stichting Event Wassenaar

Andere vergunning
• Verleende alcoholvergunning voor horeca bij de ijsbaan van Ice Event Wassenaar op 

het Berkheiveld aan de Kerkhofl aan

Informatieavond Duindigt 13 oktober 2021

In de afgelopen drie jaar is een plan ontwikkeld om de paardensport op deze histori-
sche plek voor de lange termijn te behouden en te versterken. In het plan blijft de draf- 
en renbaan op de bestaande plek, waarmee de huidige landschappelijke open vlakte 
blijft bestaan. Binnen de draf- en renbaan worden nieuwe voorzieningen ontwikkeld 
voor andere hippische activiteiten.

Een team van deskundigen, onder leiding van initiatiefnemer Gerard Hoetmer, stelt in 
samenwerking met de gemeente Wassenaar een Stedenbouwkundig Programma van 
Eisen op voor het nieuw te ontwikkelen paardensportcomplex, dat de draf- en ren-
sport op deze historische locatie moet behouden en moet voorzien in faciliteiten voor 
de hippische top-, breedte- en recreatiesport. 

Op woensdag 13 oktober 2021 is er een informatieavond op de Draf- en Renbaan Duindigt. 
Tijdens de bijeenkomst neemt het projectteam u mee in de plannen en hoort graag uw 
suggesties en ideeën. Ook wordt aandacht besteed aan het vervolgproces. Inloop vanaf 
18.30 uur, aanvang 19.00 uur. Graag aanmelden via drafrenbaanduindigt@gmail.com.


