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vrijdag 18 februari tot en met vrijdag 25 februari 2022

BEKENDMAKINGEN
Hieronder staat een overzicht van de bekendmakingen. De volledige bekendmaking vindt
u in het elektronisch gemeenteblad op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl.

Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
• Ammonslaantje 37, het plaatsen van een geluidsscherm, Z/21/061312
• Lange Kerkdam 95, het plaatsen van een dakkapel, Z/21/061425
• Oud Wassenaarseweg 25, het bouwen van een villa, Z/21/059964
• Verlengde Kerkeboslaan 32, het plaatsen van 26 zonnepanelen, Z/21/061120

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.

Andere beschikking
• Centraal stembureau
• Nieuwe Weg 5, Voorschoten, melding activiteitenbesluit milieubeheer

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 bekendmakingen contact op via
telefoonnummer 14070.

Raadsvergadering in Raadhuis De Paauw

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.ofﬁcielebekendmakingen.nl. Hier geldt landelijke wetgeving.

Aangevraagde omgevingsvergunningen
• Backershagenlaan 13, het uitbreiden van de woning met een aanbouw, Z/22/062935
• Deijlerweg 163, het kappen van bomen, Z/22/062888
• Deijlerweg 52, het realiseren van een ﬁetsenschuur (legalisatie), Z/22/062990
• Distellaan 14, het deels slopen van de garage en er wordt hier een nieuw bijgebouw met
veranda gerealiseerd, Z/22/062995
• Konijnenlaan 12B, het kappen van zes bomen, Z/22/062974
• Rijksstraatweg 189, het splitsen van de woning, Z/22/063046
• Schoolstraat 1, het realiseren van een dakopbouw, Z/22/063072
• Schouwweg 77, het verbouwen van de woning, Z/22/062927
• Storm v ‘s-Gravesandeweg 4, het realiseren van een muurdoorbraak, Z/22/062932
• Teylingerhorstlaan 7, het kappen van een boom, Z/22/062893
• Van Hallstraat 1, het wijzigen van de interne indeling naar meerdere unit, Z/22/063063
• Weteringlaan 12, het kappen van een boom, Z/22/062890
• Wittenburgerweg 142, het kappen van een boom, Z/22/063023
Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
• Groen van Prinstererlaan 12, het kappen van een boom, Z/22/062314
• Jagerslaan (Noord) 25, een wijziging op de reeds verleende vergunning m.b.t. een
uitbouw, Z/22/062590
• Meijendelseweg 30, het slopen en herbouwen van een woning, Z/21/059925
• Schout bij Nacht Doormanlaan 37, het kappen van twee bomen, Z/22/062759
• Van Bronckhorstlaan 17, het constructief aanpassen van de kapconstructie van de
woning, Z/22/062313
• Van Calcarlaan 7, het dichtzetten van de veranda aan de voorzijde van de woning, Z/22/061886
• Van Zuylen van Nijeveltstraat 108, het uitbreiden van een bestaand terras, Z/22/062593
• Wittenburgerweg 62, het slopen van de garage/tuinhuis en het herbouwen van een
nieuwe, Z/22/062113

Raadsvergadering, dinsdag 22 februari 19.30 uur
Onder andere op de agenda:
• Startnotitie bestemmingsplan Grifﬁoen*
• Vaststellen (gewijzigd) bestemmingsplan Oostdorperweg 198 en 203*
• CO2-Prestatieladder*
• Startnotitie Lokale Inclusie Agenda Wassenaar*
• Vaststellen begroting 2022 Stichting Openbaar Primair onderwijs Wassenaar
(Bloemcampschool)*
• Benoeming voorzitter bestuur Bloemcampschool
Het is niet mogelijk als bezoeker de vergadering bij te wonen. De vergadering is te volgen
via de livestream op www.wassenaar.nl.
Spreekrecht: over de met * aangegeven agendapunten kan in principe worden
ingesproken. Wilt u inspreken neem dan uiterlijk 21 februari a.s. contact op met de grifﬁe
via grifﬁe@wassenaar.nl
Meer informatie: Kijk voor de complete agenda en de bijbehorende stukken op
www.wassenaar.nl/gemeenteraad.

Coronavaccinatie in gemeentekantoor
De komende woensdagen (23 februari, 2 maart en 9 maart) biedt GGD Haaglanden de
mogelijkheid om tussen 14.00 en 18.00 uur een 1ste, 2de of boosterprik te halen in het
Gemeentekantoor aan de Johan de Wittstraat 45. U hoeft hiervoor geen afspraak te
maken. Neem uw identiteitsbewijs met daarop uw BSN nummer (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) en een mondkapje mee. Het is handig als u kleding aantrekt
waarbij u makkelijk de prik in uw bovenarm kunt laten zetten.

COLOFON
U vindt bijna alle ofﬁciële 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 Staatscourant geplaatste ofﬁciële
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.

