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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
• Backershagenlaan 4, het plaatsen van zonnepanelen, Z/21/058436
• Bloemcamplaan 58, het verwijderen van een heester, Z/21/058549
• Bremhorstlaan 30, het bouwen van een bijgebouw, Z/21/058630
• Burchtplein 14A, het renoveren van het dak, zaaknummer niet bekend
• Burchtplein 18, het plaatsen van een airco unit, Z/21/058506 
• Buurtweg 175, het kappen van 2 bomen, Z/21/058547
• Deijlerweg 12, het maken van tuinhuis met berging, Z/21/058550
• Deijlerweg 54, het maken van een afdak in de voortuin, Z/21/058454
• Groot Haesebroekseweg 59, het aanleggen van een zwembad, Z/21/058527
• Langstraat 23, 25 & 27, het wijzigen van de buiten entreetrap, Z/21/058649
• Oostdorperweg 86, het plaatsen van een dakkapel, Z/21/058530 
• Paauwlaan 2, het kappen van 2 bomen, Z/21/058538
• Papeweg 4, het verplaatsen van een inrit, Z/21/058605
• Prins Frederiklaan 13, het kappen van 1 boom, Z/21/058536

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
• Araweg 18, het vergroten van de dakkapel, Z/21/057164
• Burchtlaan 16, het aanbouwen van de woning aan de achterzijde en het uitbreiden 

van de dakkapel aan de voorzijde, Z/21/053978
• Burchtplein 18, het plaatsen van een airco unit, Z/21/058506
• Buurtweg 17, het bouwen van een bijgebouw, Z/21/055461
• Buurtweg 18, het aanleggen van een zwembad, Z/21/056458
• Havenkade, het vervangen van de kades aan de Havenkade, Z/21/054996
• Konijnenlaan 29, het vergroten van een bijgebouw, Z/21/054065
• Laan van Hoogwolde 1, het bouwen van een woning, Z/21/055459
• Strandwal 151 het kappen van 1 boom, Z/21/057371
• Van Cranenburchlaan 21, het vergroten van de woning aan de achterzijde, Z/21/056934
• Van Zuylen van Nijeveltstraat 96, het kappen van 1 boom, Z/21/057463

Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
• Groen van Prinstererlaan 5A, het vervangen van de veranda van het clubhuis LTC 

Oud Wassenaar, Z/21/053802

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.

Ander besluit van algemene strekking
• Ontwerpbestemmingsplan ‘Oostdorperweg 198 en 203’ ter inzage
• Uitschrijving uit de Basisregistratie Personen per 3 augustus 2021

Verleende evenementenvergunning
• Verleende evenementenvergunning voor het organiseren van een veiling plus 

bazaar in de Messiaskerk aan de Zijllaan op 1 respectievelijk 2 oktober 2021

Andere vergunning
• Verkeersbesluit- Intrekkingsbesluit parkeerverbod-Menkenlaan

Raadsvergadering in Raadhuis De Paauw

Raadsvergadering, 12 oktober 2021 19:30 uur
Onder andere op de agenda: 
• BIZ Centrum 2022-2027
• Evaluatie GR GGD en VT Haaglanden
• Scenario’s ontwikkeling locatie Gemeentewerf/-kantoor
• Verklaring van geen bedenking uitbreiding Rijnlands Lyceum
• Startnotitie Scenariostudies locatie Kerkehout
• Kostenbesparende maatregelen Wmo
• Regiovisie jeugdhulp Haaglanden
• Vaststellen cultuurbeleid

Het is niet mogelijk als bezoeker de vergadering bij te wonen. De vergadering is te 
volgen via de livestream op www.wassenaar.nl. Meer informatie: Kijk voor de com-
plete agenda en de bijbehorende stukken op www.wassenaar.nl/gemeenteraad. 

Registratie naamsaanduiding politieke partijen

Politieke partijen die in Wassenaar onder een bepaalde aanduiding willen deelnemen 
aan de gemeenteraadsverkiezingen moeten deze aanduiding uiterlijk op 20 december 
2021 registreren bij het centraal stembureau, Johan de Wittstraat 45. Wanneer uw 
partij al geregistreerd is voor de verkiezingen van de Tweede Kamer of de Provinciale 
Staten dan is er sprake van doorwerking en dan hoeft de naamsaanduiding niet gere-
gistreerd te worden. Ook plaatselijke partijen die voor de gemeenteraadsverkiezin-
gen van 2018 een geldige kandidatenlijst hebben ingeleverd hoeven de naamsaandui-
ding niet te registreren. Kijk voor meer informatie op www.wassenaar.nl. 

Prikbus GGD Haaglanden in Wassenaar

Op donderdag 14 oktober staat er een prikbus van GGD Haaglanden op het parkeer-
terrein aan de Berkheistraat. Heeft u vragen over vaccinatie tegen het coronavirus, 
twijfelt u of heeft u prikangst? Kom gerust langs. Er is een arts aanwezig om uw vra-
gen te beantwoorden. Ook kunt u zich meteen laten vaccineren. Dit gebeurt met 
Janssen of Pfi zer. Kijk voor meer informatie op www.wassenaar.nl. 


