
Gemeente Wassenaar op Facebook 

Like gemeente Wassenaar op Facebook en ontvang zo het laatste nieuws, onder andere 
over corona, leuke weetjes over en uit de gemeente, filmpjes over activiteiten en bekijk 
mooie foto’s van het vroegere Wassenaar. Wilt u ons iets laten weten? Dat kan ook via de 
Facebookpagina van de gemeente.

Aangevraagde omgevingsvergunning
• De Wassenaarse Slag 31, het aanvragen van een watervergunning voor een strandpaviljoen, 

Z/22/066911 
• Florijnlaan 16, het verrichten van diverse werkzaamheden, Z/22/066844 
• Groot Haesebroekseweg 29B, het schilderen van de kozijnen, Z/22/066808  
• Johan de Wittstraat 1, het plaatsen van een geldautomaat, Z/22/066781 
• Poortlaan 2, het kappen van 1 boom, Z/22/066780 
• Prins Frederiklaan 3, het wijzigen van de gevel door het slopen van de garage en de entree aan 

de voorzijde van de woning, Z/22/066779 
• Ruigelaan 1A, het wijzigen van de reeds verleende vergunning, Z/22/066778 
• Stoeplaan 18A, het plaatsen van zonnepanelen, Z/22/066812
• Storm van ‘s-Gravesandeweg 67, het kappen van 1 boom, Z/22/066877 
• Van Calcarlaan 13, het verbreden van de stoep/inrit, Z/22/066883 
• Waldeck Pyrmontlaan 15, het aanleggen van een zwembad, Z/22/066813 

Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)
• Groen van Prinstererlaan 9, het vervangen van de kozijnen, Z/22/066247 
• Jonkerlaan 86, het kappen van 11 bomen, Z/22/065910 
• Konijnenlaan 21, het verbouwen van de woning, Z/22/065183  
• Van Hallstraat 6, brandveilig gebruiken, Z/21/061754 

Geweigerde omgevingsvergunning (reguliere procedure)
• Van Limburg Stirumstraat 53, het vergroten van de woning, Z/22/063469 
• Van Zuylen van Nijeveltstraat 368A, het plaatsen van een koelcel en afzuiginstallatie, 

Z/22/064236 

Evenementenvergunning
• Verleende evenementenvergunning voor 4 openluchtvoorstellingen nabij raadhuis de Paauw 

op 8 en 9 september 2022 door STET
• Verleende evenementenvergunning voor het houden van een receptie achter de 

Raadhuislaan 22 door de gemeente Wassenaar op 29 juni 2022

BEKENDMAKINGEN 

Hieronder staat een overzicht van de bekendmakingen. De volledige bekendmaking vindt u 
in het elektronisch gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.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 bekendmakingen 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 publicatie-
datum 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.officielebekend-
makingen.nl. Hier geldt landelijke wetgeving.

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 ech-
ter geen rechten worden ontleend aan het ontbreken van een bericht in het over-
zicht. Kijk voor meer informatie op www.wassenaar.nl/bekendmakingen.

vrijdag 24 juni tot en met vrijdag 1 juli 2022
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Andere beschikking
• Rijksstraatweg 447, Melding Activiteitenbesluit milieubeheer
• Verleende vergunning exploitatie buitenschoolse opvang Varabo Kinderopvang B.V. (BSO) 

aan de Zijllaan 57 te Wassenaar wordt opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang

Ander besluit van algemene strekking
• Subsidieplafonds 2022
• Subsidieplafonds 2023

Algemeen verbindend voorschrift (verordening)
• Algemene plaatselijke verordening Wassenaar 2022

Andere melding
• Ontvangen kennisgeving incidentele festiviteit voor 25 juni (95 jarig bestaan), 22 en 23 juli 2022 

(Munt open dubbel toernooi) voor tennisclub Park Marlot, Waalsdorperlaan 4b te Wassenaar

Raadsvergadering in Raadhuis De Paauw

Raadsvergadering, 28 juni 2022 20;15 uur
Onder andere op de agenda: 
• Bespreking coalitieakkoord*
• Benoeming wethouders

Spreekrecht: over de met * aangegeven agendapunten kan in principe worden ingesproken.  
Wilt u inspreken neem dan uiterlijk 27 juni 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

Inloopspreekuur voor Oekraïense vluchtelingen 
De gemeente Wassenaar en Vluchtelingenwerk organiseren iedere donderdag een 
inloopspreekuur voor Oekraïense vluchtelingen. Ook Nederlandse gastgezinnen 
zijn welkom! Tijdens het spreekuur kunt u onder andere vragen stellen over het 
verblijf, activiteiten, het recht op werk of het beschikbaar stellen van een logeer-
ruimte. En u kunt ervaringen van anderen horen. Het spreekuur is iedere donder-
dag van 13.00-15.00 uur in het Van Heeckerenhuis (het buurtcentrum). U hoeft 
geen afspraak te maken. 


