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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
• Binnenweg 15, het kappen van een boom, Z/22/062589

• Bremhorstlaan 14-16, een aanbouw met dakterras aan de achterzijde, Z/22/062424

• Duinweg 3, het kappen van twee bomen, Z/22/062495

• Irisstraat 7, het plaatsen van een fi etsenhok, Z/22/062494

• Jagerslaan (Noord) 25, revisie op een reeds vergunde uitbouw, Z/22/062590

• Konijnenlaan 7, het kappen van zes bomen, Z/22/062535

• Nabij het marktterrein Berkhei, het plaatsen van een tijdelijke schaatsbaan op het 

grasveld (Ice Event Wassenaar), Z/22/062592 

• Prins Frederiklaan 6, het plaatsen van een zwembad, Z/22/062409

• Van Zuylen van Nijeveltstraat 108,  het uitbreiden van een bestaand terras, Z/22/062593

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
• Deijlerweg 111, het kappen van een boom, Z/22/062371

• Diverse straten in het centrum, het herinrichten van de openbare ruimte, Z/21/056688 

• Hazelaan 13, het bouwen van een woning, Z/21/057047

• Katwijkseweg 23, het veranderen van de uitweg, Z/21/059700

• Stoeplaan 14, constructieve doorbraken, Z/22/062223

• Strandwal 73, het plaatsen van een dakkapel, Z/21/061360

• Van Zuylen van Nijeveltstraat 100A, het kappen van een boom, Z/22/062002

• Vleysmanlaan 4, het kappen van een boom (noodkap), Z/22/062362

Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
• Langstraat 6, het aanpassen van de omgevingsvergunning (dakterras), Z/21/061448

• Van Boetzelaerlaan 9, het plaatsen van een dakkapel, Z/21/060827

Geweigerde omgevingsvergunning (reguliere procedure)
• Van Zuylen van Nijeveltstraat 324, het maken van een uitrit, Z/21/061432

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.

Andere vergunning
• Verleende vergunning voor plaatsing bouwmaterialen en verkeersborden aan de 

Havenkade aan Niersman vanaf heden tot 19 juni 2023

Andere beschikking
• Kandidaatstelling op 31 januari 2022

• Verkiezingen gemeenteraad - stemmen bij volmacht

• Zitting van het centraal stembureau inzake geldigheid en nummering kandidatenlijsten

Verkeersbesluit of -mededeling
• Baronielaan, het reserveren van parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische 

voertuigen

Commissievergaderingen in Raadhuis De Paauw

Commissie Fysieke Leefomgeving, maandag 7 februari, aanvang 19.30 uur
Op de agenda onder andere:

• Startnotitie bestemmingsplan Griffi oen*

• Vaststellen (gewijzigd) bestemmingsplan Oostdorperweg 198  en 203*

• CO2-Prestatieladder*

Commissie Bestuur & Middelen, dinsdag 8 februari, aanvang 19.30 uur
Op de agenda onder andere:

• Overleg met de Ondernemingsraad

Commissie Bestuur & Middelen, woensdag 9 februari 2022, aanvang 20.00 uur
Op de agenda onder andere:

• Startnotitie Lokale Inclusie Agenda Wassenaar*

• Vaststellen begroting 2022 Stichting Openbaar Primair onderwijs Wassenaar 

(Bloemcampschool)*

• Benoeming voorzitter bestuur Bloemcampschool

Spreekrecht: over de met * aangegeven agendapunten kan worden ingesproken. 

Wilt u inspreken neem dan uiterlijk 7 februari 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 bijbehorende stukken op 

www.wassenaar.nl/gemeenteraad.


