
Aangevraagde omgevingsvergunningen
• Bloemcamplaan 25, het uitbouwen van de woning, 

Z/22/064136
• Deijlerweg 82, het kappen van twee bomen, Z/22/064132
• Eikendael 1, het bouwen van een bijgebouw in de 

achtertuin, Z/22/064131
• Hoge Klei 4, het isoleren van het dak, Z/22/064223
• Hogeweg 17, het veranderen van de draagconstructie, 

Z/22/064149
• Lignestraat/Van Cranenburchlaan (op de hoek), het 

plaatsen van een bouwbord, Z/22/064055
• Prinsenweg 63, het plaatsen van zonnepanelen, 

Z/22/064128
• Van Bommellaan 32, het verrichten van diverse 

werkzaamheden, Z/22/064135
• Van Calcarlaan 42, het plaatsen van twaalf zonnepanelen, 

Z/22/064228
• Van Zuylen van Nijeveltstraat 300, het vergroten van de 

woning, Z/22/064155
• Van Zuylen van Nijeveltstraat 368A, het plaatsen van een 

koelcel en afzuiginstallatie, Z/22/064236

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere proce-
dure)
• Anthonie Duyckplein 20, het kappen van een boom, 

Z/22/063295
• Konijnenlaan 35, het kappen van een boom, Z/22/063296
• Konijnenlaan 7, het kappen van bomen, Z/22/062535
• Lange Kerkdam 14, het plaatsen van een houten 

overkapping, Z/22/063464
• Meijendelseweg 6, het kappen van een boom, Z/22/062944
• Prins Frederiklaan 7, het kappen van een boom, Z/22/063276
• Santhorstlaan 57, het kappen van twee bomen, Z/22/063241
• Schaepmanweg 16, het uitbouwen van de woning, 

Z/21/061740
• Teylingerhorstlaan 7, het kappen van een boom, 

Z/22/062893
• Tuinpad 55, het plaatsen van twee dakkapellen, 

Z/22/063456
• Windlustweg 19, het kappen van een boom, Z/22/063341
• Woutersstraat 40, het plaatsen van een dakkapel, 

Z/22/063247

Geweigerde omgevingsvergunning (reguliere proce-
dure)
• Langstraat 6, legalisatieverzoek en het aanbrengen van 

drie dakterrassen, Z/21/061448

Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
• Burchtplein 15-16, het plaatsen van dakkapellen, 

Z/22/062367

Andere beschikking
• Dr. Mansveltkade 11, melding Wet milieubeheer/Besluit 

mobiel breken bouw- en sloopafval

Overige overheidsinformatie
• Ontwerpstartdocument herontwikkeling 

Rijksstraatweg 601 (Handelskwekerij Griffi oen) ter 
inzage

vrijdag 25 maart tot en met vrijdag 1 april 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.

Wassenaar klaar om 70 vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen
De gemeente Wassenaar gaat ongeveer 70 vluchtelingen uit Oekraïne opvangen in Auberge De Kieviet. 
Het voormalige hotel is relatief eenvoudig aan te passen om ervoor te zorgen dat de vluchtelingen daar 
voorlopig veilig gehuisvest kunnen worden. De gemeente hoopt hiermee snel en concreet bij te dragen 
aan het opvangen van mensen uit Oekraïne. De opvang in Auberge De Kieviet is een initiatief van Lions 
Wassenaar Duin (LWD). Het is nog niet bekend wanneer de vluchtelingen in Auberge De Kieviet 
aankomen. Dit hangt af van de tijd die nodig is om het gebouw aan te passen en het overleg met de 
huidige en de toekomstige eigenaar van het pand. 

Opvang thuis
Ook bij mensen thuis worden vluchtelingen opgevangen. Soms gaat het om gevluchte bekenden, vrienden of 
familie. En soms om onbekenden, via organisaties zoals Takcarebnb. Vangt u ook mensen op bij u thuis? Stuur 
dan een e-mail naar opvang@wassenaar.nl. Zo houdt de gemeente overzicht en kan zij zorgen voor zaken als 
onderwijs en toegang tot gezondheidszorg.

Wilt u ook hulp bieden? 
Wij kunnen ons voorstellen dat u graag hulp aanbiedt aan de Oekraïense vluchtelingen in Wassenaar. Op dit 
moment zijn wij nog bezig de begeleiding en de dagbesteding vorm te geven. Zodra duidelijk is hoe dat er uit 
gaat zien, weten we ook waar vraag naar is. Houdt u hiervoor de website van de gemeente www.wassenaar.nl/
oekraine in de gaten. 
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Verleende evenementenvergunningen
• Houden Chiquefeesten bij renbaan Duindigt op 21 en 22 

mei en 16 juli 2022
• Houden van The Passion Wassenaar in de Messiaskerk 

aan de Zijllaan op 7 tot en met 10 april 2022
• Plaatsing standbeelden en standplaatsen in centrum aan 

stichting centrummanagement Wassenaar op 16 april 2022

Raadsvergaderingen in 
Raadhuis De Paauw

Raadsvergadering, maandag 28 maart 19:30 uur

Onder andere op de agenda:
• Oordeel over de wet- en rechtmatigheid 

gemeenteraadsverkiezingen 2022
• Toelating raadsleden periode 2022-2026
• Afscheid huidige raad

Raadsvergadering, woensdag 30 maart 19:30 uur
• Installatie raadsleden
• Organisatorische zaken/aangelegenheden

Meer informatie: Kijk voor de complete agenda en de bij-
behorende stukken op www.wassenaar.nl/gemeenteraad.


