
vrijdag 22 oktober t/m vrijdag 29 oktober 2021

42

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
• Burchtplein 8, het plaatsen van zes zonnepanelen, Z/21/058956
• Crocusstraat 38, het uitbouwen van de eerste verdieping, Z/21/059092
• Distellaan 14, het kappen van bomen, Z/21/059123
• Katwijkseweg 35, het o.a. plaatsen van een bouwkeet, Z/21/059109
• Kievietslaan 4, het plaatsen van zonnepanelen, Z/21/059040
• Laan van Koot 2, het uitbreiden van de woning, Z/21/059036
• Oud Wassenaarseweg 25, het slopen van de villa, Z/21/058953
• Park Rust en Vreugd, het kappen van zes bomen, Z/21/059042
• Pastoor Buyslaan 48, het plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak, 

Z/21/059098
• Prins van Wiedlaan 7, het kappen twee bomen, Z/21/058997
• Rodenburglaan 17, het kappen van twee bomen, Z/21/058965
• Van Polanenpark 73, het uitbouwen van de woning, Z/21/059041
• Van Polanenpark 92, het uitbreiden van de benedenverdieping
• Wittenburgerweg, het kappen van bomen, Z/21/058949

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
• Baljuwstraat 6, het kappen van vijf bomen, Z/21/057184
• Buurtweg 135 (BR25), het kappen van diverse bomen, Z/21/058063
• Eikenlaan 18, het kappen van een boom, Z/21/058082
• Groot Haesebroekseweg 15, het maken van een aanbouw, Z/21/056988
• Hertelaan 14, het wijzigen van de toegang tot het perceel, Z/21/057649
• Hofcampweg (nabij), het plaatsen van een Pinbox, Z/21/058252
• Jagerslaan (noord) 20, het kappen van een boom, Z/21/058146
• Kerkstraat 41, het splitsen van het kantoorpandm, Z/21/058073
• Meijboomlaan 2, het kappen van een boom, Z/21/058238

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.

Raadsvergadering in Raadhuis De Paauw

Raadsvergadering, dinsdag 26 oktober 14.30 uur
Op de agenda: 
• Begroting 2019*
• Belastingverordeningen*

Spreekrecht: over de met * aangegeven agendapunten kan worden ingesproken. 
Wilt u gebruik maken van het spreekrecht? Neem dan contact op met de griffi e uiter-
lijk 25 oktober vóór 12.00 uur via griffi e@wassenaar.nl

Daarnaast is het ook weer mogelijk de vergadering bij te wonen als toehoorder. 
Een (beperkte) publieke tribune is beschikbaar in de Spiegelhal (naast de raadszaal) 
van Raadhuis De Paauw. Wilt u aanwezig zijn bij de raadsvergadering? 
Dan verzoeken wij u contact op te nemen met de griffi e uiterlijk 25 oktober vóór 
12.00 uur via griffi e@wassenaar.nl

Meer informatie: Kijk voor de complete agenda en de bijbehorende stukken op 
www.wassenaar.nl/gemeenteraad.

• Papeweg 4, het verplaatsen van een inrit, Z/21/058605
• Poolshof 4, het realiseren van een dakopbouw, Z/21/057228
• Prinses Marielaan 17B, het kappen van een boom, Z/21/058150
• Van Zuylen van Nijeveltstraat 17, het kappen van een boom, Z/21/057942

Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)
• Burg. Schoute Park 25, het plaatsen van een markies, Z/21/057997

Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
• Waldeck Pyrmontlaan 22, het uitbouwen van de woning, Z/21/056419

Geweigerde omgevingsvergunning (reguliere procedure)
• Hoge Klei 2A, het vervangen van het glas, Z/21/057169 

Verleende evenementenvergunning
• Voor het houden van een wandeltocht door Stichting Randstad Serie ‘80

Verkeersbesluit
• Het Kerkehout, aanwijzen kentekengebonden gehandicaptenparkeerplaats


