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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 5, het intern verbouwen van het Rijnlands Lyceum Wassenaar, 

Z/21/059657
• Beukenhorstlaan 2, het plaatsen van een dakkapel, Z/21/059565
• Dennenlaan 2, het isoleren en wijzigen van de gevel, Z/21/059658
• Hazelaan 13, het kappen van bomen, Z/21/059659
• Hofl aan 4, het intern constructief wijzigen van de woning op de begane grond, 

Z/21/059540
• Raaphorstlaan 25, het kappen van een boom, Z/21/059555
• Van der Oudermeulenlaan 6, het kappen van twee bomen, Z/21/059644
• Van Hallstraat 41A, het wijzigen van de gevelkozijnen ter behoeve van een was/

trimruimte voor honden, Z/21/059665
• Wilhelminaplein 2A, het kappen van bomen, Z/21/059664

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
• Anthonie Duyckplein 22, het intern constructief wijzigen van de woning, 

Z/21/058812
• Bremhorstlaan 25, het kappen van een boom, Z/21/059406
• Deijlerweg 12, het maken van tuinhuis met berging, Z/21/058550
• Distellaan 14, het kappen van drie bomen, Z/21/059123
• Groot Haesebroekseweg 59, het aanleggen van een zwembad, Z/21/058527
• Hofl aan 4, het intern constructief wijzigen van de woning op de begane grond, 

Z/21/059540
• Lange Kerkdam 65, het kappen van een boom, Z/21/059219
• Langstraat 25, het wijzigen van de buitentrap entree, Z/21/058649
• Park Rust en Vreugd, het kappen van zes bomen, Z/21/059042
• Prins van Wiedlaan 7, het kappen twee bomen, Z/21/058997
• Schouwweg 22, het wijzigen van de pui, Z/21/058807
• Van Calcarlaan 7, het maken van een oprit, Z/21/057461
• Van der Oudermeulenlaan 6, het kappen van twee bomen, Z/21/059644

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.

Meer informatie: 
rijksoverheid.nl/basisregels
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Basisregels voor iedereen
De basisregels helpen om besme�ing van jezelf en anderen met het coronavirus te voorkomen. 

Ook als je al gevaccineerd bent. Als we onze handen wassen, elkaar de ruimte geven, zorgen voor 

voldoende frisse lucht, en testen en thuisblijven bij klachten, worden minder mensen besmet.

Hoest en nies in je 
elleboog.

Was vaak en goed je 
handen.

Wassen

Schud geen handen.

1,5 meter blij� een 
veilige afstand.

Draag een mondkapje 
waar dat verplicht is.

Afstand.

.

Ontvang geen bezoek.

Klachten? Blijf thuis en 
laat je direct testen.

Blijf thuis tot je de 
testuitslag weet.

Testen

Zet ramen of ventilatie-
roosters open.

Zorg voor voldoende 
frisse lucht.

Laat een huis of gebouw 
goed doorluchten.

Luchten

Geef elkaar de ruimte.
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Geweigerde omgevingsvergunning (reguliere procedure)
• Groot Haesebroekseweg 37A, het plaatsen van nieuwe hekken, Z/21/057363

Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
• Duingebied Meijendel, het verrichten van diverse werkzaamheden, Z/21/056529a 

Raadsvergadering in Raadhuis De Paauw

Raadsvergadering, dinsdag 16 november 19.30 uur
Onder andere op de agenda: 
• Vaststelling Verordening inwonersparticipatie gemeente Wassenaar 2021
• Startnotitie Internationale Wassenaarders
• Vaststelling verordening Energiebesparende maatregelen woningen 2021 (RREW)
• Wijziging samenstelling Vertrouwenscommissie
• Regiovisie beschermd Wonen en maatschappelijke opvang  2022-2025 ‘Samen 

bouwen aan maatschappelijk herstel’
• Vereenvoudigd kapvergunningstelsel
• Vaststellen transitievisie warmte 1.0 Wassenaar
• Verkoopprocedure en ontwikkelkader Den Deylschool

De mogelijkheden voor het bijwonen van de vergadering zijn op dit moment niet bekend. 
Wilt u meer informatie, dan verzoeken wij u contact op te nemen met de griffi e via 
griffi e@wassenaar.nl.

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


