
Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)
• Havenplein 20, het vervangen/verbreden van de dakkapel, Z/22/065985

• Laan van Koot 10B, het kappen van 1 boom, Z/22/065812 

• Paauwlaan 12, het bouwen van een brug, Z/22/065482 

• Papeweg 4, het kappen van 2 bomen, Z/22/066170 

• Prins Frederiklaan 6, het wijzigen van de interne constructie, Z/22/064886 

Aangevraagde omgevingsvergunning
• Burchtplein 7, het plaatsen van dakkapellen, Z/22/067057 

• Burchtplein 8, het plaatsen van dakkapellen, Z/22/067056 

• Konijnenlaan 8, het kappen van 1 boom, Z/22/066946 

• Lange Kerkdam 2, het intern (constructief) verbouwen van het pand en gevelaanpassing, 

Z/22/067000 

• Meijendelseweg 12, het kappen van 2 bomen, Z/22/066945 

• Narcislaan 36, het kappen van 2 bomen, Z/22/067053 

• Ruigelaan 1, het renoveren van de woning, Z/22/066989 

• Wittenburgerweg 70, het plaatsen van zonnepanelen, Z/22/066985 

Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
• Zijdeweg 54, het wijzigen van het hotelkamerblok (De Bijhorst), Z/22/065133  

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) 
• Zijllaan 57, het brandveilig gebruik t.b.v. kinderopvang, Z/22/065656 

Evenementenvergunning
• Verleende evenementenvergunning voor het houden van een receptie achter de 
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BEKENDMAKINGEN 

Hieronder staat een overzicht van de bekendmakingen.  

De volledige bekend making 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 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.

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 1 juli tot en met vrijdag 8 juli 2022

26

Raadsvergadering in Raadhuis De Paauw

Raadsvergadering, 5 juli 2022 19.30 uur
Onder andere op de agenda: 

• Benoeming raads- en commissieleden

• Jaarrekening 2021*

• Voorjaarsnota 2022*

• Benoeming nieuw lid Rekenkamercommissie

• Wensen- en Bedenkingen Procedure Verkoop Schoolstraat 29*

• Aanvraag bouwkrediet internationale afdeling van het Rijnlands Lyceum Wassenaar*

• Zevende wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Wassenaar 2015*

Spreekrecht: over de met * aangegeven agendapunten kan in principe worden  

ingesproken. Wilt u inspreken neem dan uiterlijk 4 juli 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

Vrijdag 1 juli eerste paal sporthal Kievieten 

De oude sporthal 
van De Kieviten 
is gesloopt, de 
echte bouw gaat 
beginnen. 
Op vrijdag 1 juli om 

14.00 uur wordt 

dit feestelijk 

gevierd met het 

slaan van de eerste 

paal. U bent van 

harte uitgenodigd 

hierbij te zijn.

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. 


