
Aangevraagde omgevingsvergunningen
• Burmanlaan 39, het plaatsen van een dakkapel, 

Z/22/063689
• Eikenlaan 14A, het kappen van een boom, Z/22/063716
• Groen van Prinstererlaan 5, het kappen van een boom, 

Z/22/063794
• Groot Haesebroekseweg 4, het vergroten van de garage, 

Z/22/063605
• Havenkade 31 t/m 35, het realiseren van een 

pergolaconstructie zonwering, Z/22/063646
• Katwijkseweg 22A, het legaliseren van de reeds 

gebouwde stallen, Z/22/063706
• Oosterbeek 4, brandveilig gebruik, Z/22/063668
• Schout bij Nacht Doormanlaan 55, het wijzigen van de 

gevelopening en het plaatsen van zonnepanelen, 
Z/22/063801

• Teylingerhorstlaan 6, het realiseren van interne 
doorbraken, constructieve wijzigingen en het 
verwijderen van de schoorsteen, Z/22/063783

• Van Zuylen van Nijeveltstraat 45, het verbouwen van de 
woning, Z/22/063621

• Wassenaarseweg (Den Haag) 220, het vervangen van het 
bitumen-koperdak (ANWB), Z/22/063805

• Wittenburgerweg 142, het uitbouwen van de woning + 
constructieve doorbraak woonhuis, Z/22/063688

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
• Havenkade 31 t/m 35, het realiseren van een 

pergolaconstructie zonwering, Z/22/063646
• Helmlaan 3, het vergroten van de bestaande dakkapellen 

aan de voorgevel, Z/22/062168
• Jagerslaan (zuid), het kappen van twee bomen, 

Z/22/063098
• Konijnenlaan 12B, het kappen van zeven bomen, 

Z/22/062974
• Nabij Burchtlaan 8, het kappen van een boom (noodkap), 

Z/22/063097
• Oud Wassenaarseweg 25, het bouwen van een villa, 

Z/21/059964
• Oud Wassenaarseweg 25, het slopen van een villa, 

Z/21/058953

• Prins Frederiklaan 6, het kappen van bomen, Z/21/061532
• Prinsenweg 58 & 60, het vernieuwen van de toegangs-

hekken en pilasters, Z/22/062850
• Starrenburglaan 128, het aanpassen van de beneden-

woning, Z/22/062076
• Van Polanenpark 5, het doorbreken van de muur tussen 

de keuken en de eetkamer, Z/22/062384
• Weteringlaan 12, het kappen van een boom, Z/22/062890

vrijdag 11 maart tot en met vrijdag 18 maart 2022

BEKENDMAKINGEN 

Hieronder staat een overzicht van de bekendmakingen. De 
volledige bekend making vindt u in het elektronisch gemeen-
teblad 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.overuwbuur.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 
verzend datum 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.

COLOFON

U vindt bijna alle offi ciële berichten van de gemeente Wassenaar terug op internet. Als extra dienstverlening treft u 
in de gemeente rubriek 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 rech-
ten worden ontleend aan het ontbreken van een bericht in het overzicht. 
Kijk voor meer informatie op www.wassenaar.nl/bekendmakingen.

Uitslagenavond gemeente raads verkiezingen 
16 maart 2022
Op woensdagavond 16 maart van 
21:30 uur tot 00:00 uur bent u van 
harte welkom op de uitslagen -
avond van de gemeente raads-
verkiezingen 2022.

In Raadhuis De Paauw wordt de 
voorlopige uitslag op partijniveau 
bekendgemaakt onder het genot 
van een hapje en een drankje in 
het bijzijn van de politieke par-
tijen. U hoeft zich van te voren 
niet aan te melden. Houd er reke-
ning mee dat er rondom Raadhuis 
De Paauw beperkte parkeergele-
genheid is.  
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Exploitatievergunningen
• Middelweg 33, verleende vergunning exploitatie 

buitenschoolse opvang (BSO) Dol-Blij, wordt opgenomen 
in het Landelijk Register Kinderopvang, Z/22/062871

• Van Brienenlaan 15, verleende vergunning exploitatie 
buitenschoolse opvang Sport BSO Fun and Friends (BSO), 
wordt opgenomen in het Landelijk Register 
Kinderopvang, Z/21/060554

• Van Cranenburchlaan 31, uitschrijving Buitenschoolse 
opvang (BSO) Dol-Blij uit Landelijk Register Kinderopvang

Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergun-
ning
• Prins Frederiklaan 6, het veranderen van de kozijnen en 

het verbreden van de dakkapel, Z/21/061139

Verleende evenementenvergunning
• Puur Natuurmarkt in het centrum op de laatste 

zaterdagen van de maand, in maart tot en met november 
en 17 december 2022

Andere beschikking
• Hofcampweg 81- 83, beschikking Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht


