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BEKENDMAKINGEN 

Hieronder staat een overzicht van de bekendmakingen. De volledige bekend making vindt 
u in het elektronisch gemeenteblad 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.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 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 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.offi cielebekendmakingen.nl. Hier geldt landelijke wetgeving.

Aangevraagde omgevingsvergunningen
• De Wassenaarse Slag 31, het plaatsen van een containerunit en vergaderunit, Z/22/064367
• Gang 14, het plaatsen van zonnepanelen, Z/22/064450
• Groot Hoefi jzerlaan 59, het verwijderen van de bestaande aanbouw en het maken van 

een nieuwe uitbouw, Z/22/064379
• Havenkade 13/Adriaan Pauwstraat 45, het splitsen van de woning, Z/22/064394
• Jacobastraat 11, het kappen van 1 boom, Z/22/064431
• Klingelaan 5, het kappen van 3 bomen, Z/22/064401
• Klokbekerkreek 13, het kappen van 4 bomen, Z/22/064484
• Konijnenlaan 45A, het kappen van 1 boom, Z/22/064476
• Plein 3, het bouwen van 3 glazen zuilen, Z/22/064391
• Prins van Wiedlaan 34, het bouwen van een veranda achter de woning, Z/22/064337
• Schouwweg 84, het plaatsen van een trafostation, Z/22/064403
• Slingerweg 18, het legaliseren van een carport, Z/22/064480
• 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
• Van Duivenvoordelaan 81, het kappen van 1 boom, Z/22/064396
• Waldeck Pyrmontlaan 13, het kappen van 1 boom, Z/22/064452
• Wittenburgerweg 30, het kappen van 2 bomen, Z/22/064343

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
• Achter Kerkstraat 51, het vervangen/oprichten van een nieuwe berging, Z/21/061734
• Backershagenlaan 48, het kappen van 1 boom, Z/22/063685
• Bremhorstlaan 3A, het verrichten van diverse werkzaamheden, Z/21/061770
• Meijendelseweg 1B, het kappen van 1 boom, Z/22/063540
• Nassaulaan 10, het kappen van 1 boom
• Op de hoek van de Lignestraat/Van Cranenburchlaan, het plaatsen van een bouwbord, 

Z/22/064055
• Oranjelaan 2, het vervangen van de bestaande antennes, Z/22/062003
• Prinsenweg 91, het verbouwen van de woning, Z/21/061771
• Schoolstraat 1, het maken van een dakopbouw, Z/22/063072
• Vijverweg 15, het uitbouwen van de woning, Z/22/062321
• Wittenburgerweg 142, het kappen van 1 boom, Z/22/063023

Geweigerde omgevingsvergunning (reguliere procedure)
• Lange Kerkdam 13, het kappen van 1 boom, Z/22/062872

Buiten behandeling gestelde aanvraag omgevingsvergunning
• Middelweg 15, het plaatsen van een fi etsenstalling in de voortuin, Z/22/062222

COLOFON

U vindt bijna alle offi ciële 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 Staats courant geplaatste offi ciële 
berichten van de gemeente. Het overzicht wordt met zorg gemaakt. Er kunnen echter 
geen rechten worden ontleend aan het ontbreken van een bericht in het overzicht.  
Kijk voor meer informatie op www.wassenaar.nl/bekendmakingen.

‘Oude’ gemeenteraad 2018 - 2022 van 
Wassenaar uitgezwaaid 

Burgemeester De Lange sloot afgelopen maandagavond de raadsperiode van de 
‘oude’ gemeenteraad 2018 - 2022 af. In een korte refl ectie keek de burgemeester 
terug op de vele debatten, besluiten, dossiers en onderwerpen die de raad in vier 
jaar tijd heeft behandeld. Naast het bedanken voor de grote inzet van de raads-
leden, commissieleden, commissievoorzitters, wethouders, de griffi e, de bodes en 
ambtelijke ondersteuners was er speciale aandacht voor het thuisfront van al deze 
mensen. Want, vertelde de burgemeester: “Menig avond en in tal van weekenden 
hebben zij u moeten missen.”

Alle defi nitief afscheidnemende raadsleden kunnen een blijvende herinnering 
tegemoet zien. Een glazen karaf, versierd met het gemeentewapen, met twee gla-
zen wordt hen als blijk van waardering geschonken. Om water mee te schenken 
aan de keukentafel. Als zij nog eens terugdenken aan deze mooie periode. 
Het werd een extra speciale avond voor Jan van Noort. De geboren en getogen 
Wassenaarder neemt na (totaal) dertien jaar raadlidmaatschap defi nitief afscheid. 
Voor al zijn inzet, ook voor het PvdA-afdelingsbestuur de afgelopen 25 jaar, werd 
de heer Van Noort benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De algemene toespraak van de burgemeester en zijn toespraak voor Jan van Noort 
zijn te lezen op www.wassenaar.nl. 

Gemeentelijke nieuwsbrief

Eens in de twee weken wordt op vrijdag de gemeentelijke nieuwsbrief verzonden 
via e-mail. U kunt zich voor ontvangst van de nieuwsbrief aanmelden door een 
mail te sturen naar: nieuwsbrief@wassenaar.nl.

Intrekken omgevingsvergunning 
• Kerkeboslaan 13, het bouwen van een woonhuis met bijgebouw, zwembad en perceel 

afscheiding, Z/18/023375
• Plein 10, het bouwen van de woning, Z/19/029757

Andere beschikking
• Gemeente Wassenaar Voorgenomen uitschrijving uit Basisregistratie Personen per 

22 maart 2022

Overige overheidsinformatie
• Ontwerpbestemmingsplan ‘Residentie Parkzicht Wassenaar’ ter inzage

Verleende exploitatievergunning
• IJssalon IJs en zo aan de Langstraat 35

Verleende evenementenvergunningen
• Houden van The Passion Wassenaar in de Messiaskerk aan de Zijllaan te Wassenaar op 

7 tot en met 10 april 2022


