
Aangevraagde omgevingsvergunningen
• Backershagenlaan 13, het herbouwen van een bijgebouw, 

Z/21/059976
• Gravestraat 11, het plaatsen van een dakkapel in het 

achterdakvlak, Z/21/059978
• Groen van Prinstererlaan 1A, het kappen van bomen, 

Z/21/060219
• Groot Haesebroekseweg 15, het kappen van een boom, 

Z/21/060089
• Groot Haesebroekseweg 29B, het plaatsen van een 

tweede bijgebouw, Z/21/060270
• Helmlaan 15, het uitbreiden van de woning, Z/21/060085
• Julianaweg 14, het kappen van twee bomen, Z/21/060069
• Kasstraat 15, het verwijderen van bomen en struiken, 

Z/21/060148
• Konijnenlaan 27A, het aanleggen van een tweede uitweg, 

Z/21/059989
• Konijnenlaan 27A, het verplaatsen van het hek, 

Z/21/060259
• Laan van Koot 12, het kappen van bomen, Z/21/060117
• Oostdorperweg 80, het veranderen van de bestemming 

van de garage naar wonen, Z/21/060159
• Raadhuislaan 7, het vergroten van de zolderramen, 

Z/21/060133
• Van Bergenlaan 21, het kappen van twee bomen, 

Z/21/060068
• Wittenburgerweg 48, het aanpassen van de aanbouw, 

Z/21/060241
• Zijllaan 34, het plaatsen van een fi etsenberging, 

Z/21/060015

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
• Berkenlaan 6, het plaatsen van zonnepanelen, Z/21/059163
• Beukenhorstlaan 2, het plaatsen van een dakkapel, 

Z/21/059565
• Bremhorstlaan 1A, het plaatsen van zonnepanelen, 

Z/21/059674
• Crocusstraat 38, het uitbouwen van de eerste verdieping, 

Z/21/059092

• Hazelaan 13, het verplaatsen van de uitrit en het bouwen 
van een entreepoort, Z/21/058895

• Oostdorperweg 86, het plaatsen van een dakkapel, 
Z/21/058530

Geweigerde omgevingsvergunning (reguliere procedure)
• Bremhorstlaan 30, het bouwen van een woning, 

Z/21/056417

Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
• Bremhorstlaan 30, het bouwen van een bijgebouw, 

Z/21/058630
• Nieuw Rijksdorp 70, het verbouwen van het pand, 

Z/21/057940

Verkeersbesluit of -mededeling
• Oostdorperweg, reserveren van parkeerplaats voor 

deelauto

Algemeen verbindend voorschrift (verordening)
• Verordening afvalstoffenheffi ng Wassenaar 2022
• Verordening energiebesparende maatregelen woningen 

Wassenaar 2021
• Verordening hondenbelasting Wassenaar 2022
• Verordening rechten algemene begraafplaats Persijnhof 

Wassenaar 2022

Delegatie- of mandaatbesluit
• Mandaat en machtiging van het college van 

burgemeester en wethouders van de gemeente 
Wassenaar voor de operationeel directeur van Winst uit 
je woning B.V.

vrijdag 26 november t/m vrijdag 3 december 2021 

BEKENDMAKINGEN 

Hieronder staat een overzicht van de bekendmakingen. De volledige bekend making vindt u in het elektronisch gemeente-
blad 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 ont-
vangen. Meer informatie en inschrijven kunt u via www.overuwbuur.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 
verzend datum 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.

COLOFON

U vindt bijna alle offi ciële berichten van de gemeente Wassenaar terug op internet. Als extra dienstverlening treft u in de 
gemeente rubriek een kort overzicht aan van de op internet in het Gemeenteblad en/of de Staats courant geplaatste offi ci-
ele 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 

Commissie Fysieke Leefomgeving, maandag 29 novem-
ber, aanvang 19.30 uur
Op de agenda onder andere:
• Intrekken straatnaam*
• Vernoemen openbare ruimte naar G. van Barneveld 

(verzetsstrijder)*
• Update beheerplannen openbare ruimte 2021-2023
• Vaststelling Startdocument en Stedenbouwkundig plan 

van eisen Ontwikkeling Duindigt*
• Verkeersonderzoek wegennet Wassenaar - Realisatieplan 

Verkeer Wassenaar*

Commissie Bestuur & Middelen, dinsdag 30 november, 
aanvang 19.30 uur
Op de agenda onder andere:
• Najaarsnota*
• Belastingverordeningen*
• Normenkader accountantscontrole*
• Aanwijzen accountant voor het controlejaar 2022 e.v.*
• Eerste wijziging van de Verordening commissie 

bezwaarschriften gemeente Wassenaar 2021*

Commissie Sociaal Domein, woensdag 1 december, aan-
vang 20.00 uur
Op de agenda onder andere:
• Programma 2022 voorzieningen onderwijshuisvesting*

Commissie Fysieke Leefomgeving, woensdag 1 decem-
ber, aanvang 21.00 uur (vervolg van de vergadering van 
29 november)
Op de agenda:
• Vaststellen investering en beschikbaar stellen krediet 

voor de restauratie/verbouwing van Raadhuis De Paauw*
• Vaststelling herijkte criteria m.b.t. zonnepanelen- en 

collectoren in beschermd dorpsgezicht en op en bij 
monumenten en beeldbepalende panden*

Wegens de maatregelen voor het bestrijden van het corona-
virus vinden deze vergaderingen online plaats. 

Spreekrecht: over de met * aangegeven agendapunten kan 
worden ingesproken. Er wordt een beroep op insprekers 
gedaan om hun inspreektekst schriftelijk, van tevoren via 
griffi e@wassenaar.nl aan te leveren. Wilt u inspreken, neem 
dan uiterlijk 26 november a.s. tot 12.00 uur contact op met 
de griffi e via griffi e@wassenaar.nl.

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 complete agenda en de bijbe-
horende stukken op www.wassenaar.nl/gemeenteraad.
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