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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
• Berkenlaan 6, het plaatsen van zonnepanelen, Z/21/059163
• Groot Haesebroekseweg 17A, het uitbreiden van de woning, Z/21/059171
• Lange Kerkdam 65, het kappen van een boom, Z/21/059219 
• Pieter Twentlaan 16, het realiseren van een tuinhuis, Z/21/059226
• Prinsenweg 66, het verlengen van de garage, het kappen van een boom en het 

kandalaberen van een boom, Z/21/059310
• Rijksstraatweg 378, het realiseren van een aanbouw, Z/21/059311
• Van der Oudermeulenlaan 6, het aanbouwen van de woning en het plaatsen van 

een serre, Z/21/059231
• Wilhelminaplein 2A, het verbouwen van de woning en het vervangen van de 

toegangspoort, Z/21/059222

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
• Buurtweg 175, het kappen van twee bomen, Z/21/058547
• Duinvoetlaan 4A, het kappen van een boom, Z/21/058417
• Het Kerkehout 93, het kappen van een boom, Z/21/058414
• Jonkerlaan 86, het realiseren van een dakopbouw, Z/21/057617 
• Paauwlaan 2, het kappen van twee bomen, Z/21/058538
• Prins Frederiklaan 13, het kappen van een boom, Z/21/058536
• Prinses Marielaan 15, het kappen van een boom, Z/21/058775
• Rodenburglaan 17, het kappen van twee bomen, Z/21/058965
• Van Zuylen van Nijeveltstraat 52, het kappen van een boom, Z/21/058413
• Wittenburgerweg, het kappen van bomen, Z/21/058949

Delegatie- of mandaatbesluit
• Ondermandaatbesluit bevoegdheden treasury Wassenaar 2021

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.

Commissievergaderingen in Raadhuis De Paauw

Commissie Fysieke Leefomgeving, maandag 1 november, aanvang 19.30 uur
Op de agenda onder andere:
• Beperkte gebiedsvisie Groene Zone Wassenaar*
• Verkoopprocedure en ontwikkelkader Den Deylschool*
• Vaststellen transitievisie warmte 1.0 Wassenaar*
• Vereenvoudigd kapvergunningstelsel*

Commissie Bestuur & Middelen, dinsdag 2 november. aanvang 19.30 uur
Op de agenda onder andere:
• Vaststelling Verordening inwonersparticipatie gemeente Wassenaar 2021*
• Raadpleegbrief Kapitaalversterking Alliander - wensen en bedenkingen*
• Startnotitie Internationale Wassenaarders*
• Vaststelling verordening Energiebesparende maatregelen woningen 2021 (RREW)*

Commissie Sociaal Domein, woensdag 3 november, aanvang 19.30 uur
Op de agenda onder andere:
• Regiovisie beschermd Wonen en maatschappelijke opvang  2022-2025 ‘Samen 

bouwen aan maatschappelijk herstel’*

Spreekrecht: over de met * aangegeven agendapunten kan worden ingesproken. Wilt 
u gebruik maken van het spreekrecht? Neem dan contact op met de griffi e uiterlijk 1 
november a.s. 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 vergadering, dan verzoeken wij u 
contact op te nemen met de griffi e uiterlijk 1 november a.s. 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.

Verleende evenementenvergunningen
• Fright Night Halloween in buurtcentrum O & O aan de Dr. Mansveltkade 9 op 29 

oktober 2021
• Halloweenactiviteiten in de Langstraat op zaterdag 30 oktober 2021 georganiseerd 

door de Stichting Centrummanagement Wassenaar


