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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
• Beukenhorstlaan 12, een aantal interne constructieve wijzigingen en het wijzigen van 

een kozijn, Z/21/060550
• Bloemcamplaan 8, het kappen van twee bomen en een haag, Z/21/060764
• Lange Kerkdam 18, het kappen van twee bomen, Z/21/060533
• Langstraat 2-4 / Gang 1, het wijzigen van de restauratievergunning, Z/21/060604
• Langstraat 35, het wijzigen van de pui, Z/21/060568
• Meijendel, het kappen van een boom, Z/21/060616
• Middelweg 134, het kappen van een boom, Z/21/060825
• Rijksstraatweg 777, het bouwen van een schuur, Z/21/060317
• Schouwweg 57, het plaatsen van drie dakkapellen en het aanpassen van de 

terrastoegang, Z/21/060541
• Van Boetzelaerlaan 9, het plaatsen van een dakkapel, Z/21/060827
• Van der Oudermeulenlaan 16, het vervangen van de ramen van de dakkapellen en 

dakbedekking
• Van Groeneveltlaan 39, het realiseren van een dakterras, Z/21/060803
• Vinkenburglaan 59, het rooien van een boom, Z/21/060813

Verleende omgevingsvergunning en(reguliere procedure)
• Duinweg 18A, het kappen van een boom, Z/21/059898
• Eikendael 5, het kappen van twee bomen, Z/21/059965
• Laan van Koot 2, het uitbreiden van de garage, Z/21/059036
• Pastoor Buyslaan 48, het plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak, 

Z/21/059098
• Raaphorstlaan 25, het kappen van een boom, Z/21/059555
• Raaphorstlaan 28 (nabij), het kappen van bomen, Z/21/059699
• Victorialaan 5, het vervangen van de draaiende delen, het plaatsen van vast glas in de 

kozijnen en het vervangen van een kozijn in de achtergevel, Z/21/059820
• Wilhelminaplein 2A, het kappen van drie bomen, Z/21/059664

Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
• Lange Kerkdam 33, het uitbreiden van de woning, Z/21/059330
• Zijdeweg 54, het renoveren en uitbreiden van het hoofdgebouw, Z/21/057043

Algemeen verbindend voorschrift (verordening)
• Retributieverordening Wassenaar 2022
• Verordening liggeld Wassenaar 2022

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.

• Verordening marktgeld Wassenaar 2022 
• Verordening rioolheffi ng Wassenaar 2022

Verleende alcoholwet vergunning
• Langstraat 7, Restaurant Pizzeria Brunella

Verleende exploitatievergunning
• Langstraat 7, Restaurant Pizzeria Brunella

Verkeersbesluit of -mededeling
• Centrum, maatregelen Centrum Wassenaar
• Dokter Doelmanlaan, reserveren van parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische 

voertuigen
• Hofcampweg, autodeelplaats
• Middelweg, reserveren van parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen
• Van Cranenburchlaan, autodeelplaats
• Van der Wervestraat, reserveren van parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische 

voertuigen

Raadsvergadering

Raadsvergadering, dinsdag 14 december, aanvang 19:30 uur
Onder andere op de agenda: 
• Intrekken straatnaam*
• Belastingverordeningen*
• Normenkader accountantscontrole Wassenaar*
• Aanwijzen accountant voor het controlejaar 2022 e.v.*
• Eerste wijziging van de Verordening commissie bezwaarschriften gemeente Wassenaar 2021*
• Programma 2022 voorzieningen onderwijshuisvesting*
• Update beheerplannen openbare ruimte 2021-2023*
• Vaststelling herijkte criteria m.b.t. zonnepanelen- en collectoren in beschermd 

dorpsgezicht en op en bij monumenten en beeldbepalende panden*
• Vaststelling Startdocument en Stedenbouwkundig plan van eisen Ontwikkeling 

Duindigt*
• Verkeersonderzoek wegennet Wassenaar - Realisatieplan Verkeer Wassenaar*

Het is niet mogelijk als bezoeker de vergadering bij te wonen. De vergadering is te volgen 
via de livestream op www.wassenaar.nl/gemeenteraad.
Spreekrecht: over de met * aangegeven agendapunten kan (digitaal) worden ingesproken. 
Wilt u gebruik maken van het spreekrecht? Neem dan contact op met de griffi e uiterlijk 
13 december 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.

Werkzaamheden Katwijkseweg 
Vanwege snoeiwerkzaamheden is van maandag 13 december 06.00 uur tot dinsdag 
14 december 18.00 uur de Katwijkseweg vanaf de Van Zuylen van Nijeveltstraat tot 
de rotonde Katwijkseweg richting Wassenaarse Slag afgesloten voor het door-
gaande brom- en fi etsverkeer. Dit verkeer wordt omgeleid via de Kokshornlaan.


