21
vrijdag 27 mei tot en met vrijdag 3 juni 2022

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

• Neemt u voor het inzien van alle overige bekendmakingen

Raadsvergadering in
Raadhuis De Paauw

contact op via telefoonnummer 14070.
Raadsvergadering, 31 mei 2022 19:30 uur

op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl.
Bezwaartermijn

Onder andere op de agenda:

E-mailservice of App Over uw buurt

Burgemeester en wethouders informeren u hierbij over de wet-

• Benoeming commissieleden

Met de e-mailservice of app ‘Over uw buurt’ kunt u bekend-

telijke bezwaar termijn. Voor het bepalen van de bezwaarter-

• Principeverzoek Buurtweg 113A*

makingen bij u in de buurt of de hele gemeente digitaal

mijn is uitsluitend en alleen de publicatie in het digitale

• Start bestemmingsplanprocedure Laan van Pluymestein 11 en

ontvangen. Meer informatie en inschrijven kunt u via

Gemeenteblad bepalend. De daar vermelde verzenddatum van

www.overuwbuurt.overheid.nl.

het besluit of de publicatiedatum bepaalt de laatste dag van de

• Herziening Algemene Plaatselijke Verordening

bezwaartermijn. Deze bedraagt zes weken. De dag van publica-

• Zienswijze op de ontwerpbegroting Metropoolregio Rotterdam

Wilt u de gepubliceerde bekendmakingen inzien?

tie in deze krant is niet bepalend. U vindt het Gemeenteblad op

• De gepubliceerde omgevingsvergunningen kunt u digitaal

www.ofﬁcielebekendmakingen.nl. Hier geldt landelijke wetge-

inzien. U kunt dit aanvragen via

ving.

Het Kerkehout 64*

Den Haag 2023*
• Zesde wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning
gemeente Wassenaar 2015*

www.wassenaar.nl/digitaalinzien.
Spreekrecht: over de met * aangegeven agendapunten kan in principe worden ingesproken.
Aangevraagde omgevingsvergunning
• Binnenweg 13, het renoveren van de woning, Z/22/066035

• Prinsenweg (middenberm), het kappen van 2 bomen,
Z/22/065229

• Dr. Mansveltkade 11, het kappen van bomen, Z/22/066066

• Teylingerhorstlaan 1, het kappen van 3 bomen, Z/22/064563

• Havenplein 20, het vervangen/verbreden van de dakkapel,

• Teylingerhorstlaan 27, het renoveren van het dak en het

Z/22/065985
• Jonkerlaan 40, het plaatsen van zonnepanelen, Z/22/066082
• Klingelaan 5, het plaatsen van zonnepanelen, Z/22/066149
• Lange Kerkdam 85, het kappen van 1 boom, Z/22/065592
• Papeweg 4, het kappen van 4 bomen, Z/22/066170

kappen van een boom, Z/22/065127

• Storm van ‘s-Gravesandeweg 155, het kappen van 1 boom,
Z/22/066186

grifﬁe via grifﬁe@wassenaar.nl
Meer informatie: Kijk voor de complete agenda en de bijbehorende stukken op www.wassenaar.nl/gemeenteraad

• Tuinpad 36, het verbouwen van een kantoorruimte tot
woonruimte, Z/22/064485
• Van der Duyn van Maasdamstraat 20, het kappen van 2 bomen,
Z/22/064482

• Schout bij Nacht Doormanlaan 2A, het vervangen van het
entreehek, Z/22/065972

Wilt u inspreken neem dan uiterlijk 30 mei a.s. contact op met de

Gemeentelijke nieuwsbrief

Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
• Bloemcamplaan 25, het uitbouwen van de woning,
Z/22/064136

Eens in de twee weken wordt op vrijdag de gemeentelijke nieuwsbrief verzonden via e-mail.

• Groot Haesebroekseweg 4, het vergroten van de garage,
Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)
• Binnenweg 13, het kappen van 3 bomen, Z/22/065294
• Bontiuslaan 8, het kappen van 1 boom, Z/22/064823
• Dr. Mansveltkade 11, het plaatsen van een tijdelijk gebouw,

Z/22/063605

Z/22/064131

• Wittenburgerweg 30, het kappen van 2 bomen, Z/22/064343
Buiten behandeling gestelde aanvraag omgevingsvergunning
• Buurtweg 11, het kappen van bomen, Z/22/065093

Z/22/065357
aanbouw en het maken van een nieuwe uitbouw, Z/22/064379
• Hugo de Grootstraat 20, het kappen van 1 boom, Z/22/065252
• Jacobastraat 11, het kappen van 1 boom, Z/22/064431
• Jonkerlaan 75, het kappen van 1 boom, Z/22/064969
• Katwijkseweg 23, het bouwen van een carport, Z/22/064889

Ander besluit van algemene strekking
• Aanwijzingsbesluit Weesﬁetsen Wassenaar 2022
• Besluit van het college van burgemeester en wethouders en
de burgemeester van de gemeente Wassenaar tot aanwijzing
van een Woo-contactpersoon
• Mandaatbesluit Omgevingsdienst Haaglanden 2012 gemeente
Wassenaar

• Laan van Koot 10C, het kappen van 2 bomen, Z/22/065096
• Lange Kerkdam 14, het vervangen van de dakpannen,
Z/22/062063

Nieuws

Ook de
nieuwsbrief
ontvangen?
Meld u aan via
nieuwsbrief@wassenaar.nl

• Gravestraat 2, het gebruiken van het pand als kantoor,
• Groot Hoeﬁjzerlaan 59, het verwijderen van de bestaande

Tweewek

koelcel en afzuiginstallatie, Z/22/064236

Z/22/063914
• Eikendael 1, het bouwen van een bijgebouw in de achtertuin,

elijks

• Van Zuylen van Nijeveltstraat 368A, het plaatsen van een

COLOFON

Andere beschikking
• Uitschrijving uit de Basisregistratie Personen per 22 maart 2022

U vindt bijna alle ofﬁciële berichten van de gemeente Wassenaar terug op internet. Als extra dienstverlening treft u in de

• Langstraat 77, het repareren van het dak, Z/22/064613
• Meijendelseweg 3, het kappen van 1 boom, Z/22/065010

Delegatie- of mandaatbesluit

gemeenterubriek een kort overzicht aan van de op internet in

• Oosterbeek 4, brandveilig gebruik, Z/22/063668

• Mandaatbesluit inzake uitvoering Regeling opvang

het Gemeenteblad en/of de Staatscourant geplaatste ofﬁciële

• Prins Frederiklaan 6, het veranderen van de kozijnen en het

ontheemden Oekraïne

• Prins van Wiedlaan 34, het bouwen van een veranda achter de
woning, Z/22/064337

berichten van de gemeente. Het overzicht wordt met zorg
gemaakt. Er kunnen echter geen rechten worden ontleend

verbreden van de dakkapel, Z/21/061139
Beleidsregel

aan het ontbreken van een bericht in het overzicht. Kijk voor

• Eenmalige energietoeslag gemeente Wassenaar 2022

meer informatie op www.wassenaar.nl/bekendmakingen.

