
Aangevraagde omgevingsvergunningen
• De Wassenaarse Slag 28, het uitbreiden van de woning en het plaatsen van een 

rietenkap, Z/22/064602 

• Duinvoetlaan 11, het vervangen van de oude dienstwoning, Z/22/064598 

• Jonkerlaan 82, het plaatsen van een dakkapel, Z/22/064604

• Klein Persijnlaan 25, het plaatsen van een nieuwe toegangspoort, Z/22/064534 

• Langstraat 77, het repareren van het dak, Z/22/064613 

• Oud Wassenaarseweg 9, het realiseren van een tochtsluis, Z/22/064576 

• Schouwweg 48, het bouwen van een zwembad, Z/22/064570 

• Teylingerhorstlaan 1, het kappen van 3 bomen, Z/22/064563 

Verleende omgevingsvergunningen
• Plein 3, het plaatsen van een gedenkteken, Z/22/064391 

• Prins Frederiklaan 6, het realiseren van een zwembad, Z/22/062409 

• Van der Oudermeulenlaan 9, het vervangen van het zwembad, Z/21/060316 

• Van Zuylen van Nijeveltstraat 300, het vergroten van de woning op de 1e etage, 

Z/22/064155 

Ontwerpbesluit omgevingsvergunningen
• Langstraat 4, Gang 1 en 1A, legalisatieverzoek wijzigen rijksmonument, Z/21/060604

• Oosterbeek 4, brandveilig gebruik, Z/22/063668

Verkeersbesluit 
• Donker Curtiusstraat, reserveren van parkeerplaats voor deelauto 

BEKENDMAKINGEN 

Hieronder staat een overzicht van de bekendmakingen. De volledige bekendmaking 

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 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.offi cielebekendmakingen.nl. Hier geldt landelijke wetgeving.

COLOFON

U vindt bijna alle offi ciële berichten van de gemeente Wassenaar terug op inter-
net. Als extra dienstverlening treft u in de gemeenterubriek een kort overzicht aan 
van de op internet in het Gemeenteblad en/of de Staatscourant geplaatste offi ci-
ele 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.

Gewijzigde openingstijden gemeentekantoor 
Het gemeentekantoor is gesloten op vrijdag 15 en maandag 18 april (Pasen).

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.

vrijdag 8 april tot en met vrijdag 15 april 2022
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Stand van zaken opvang vluchtelingen Oekraïne

Op dit moment zijn er 125 vluchtelingen gehuisvest in Wassenaar. Dit gebeurt in huizen die in 

zijn geheel door particulieren beschikbaar zijn gesteld aan de gemeente als opvanglocatie. 

Ook is er een groot aantal particulieren die logeerruimte aangeboden hebben. De gemeente is 

nog in onderhandeling met een aantal grotere opvanglocaties om mensen te huisvesten.

Aanmelden en inschrijven
Het Rijk heeft gemeenten gevraagd om te starten met de inschrijving van Oekraïners in 

de Basisregistratie Personen. Dit inschrijven vergt specialistische kennis van de medewer-

kers. Het Klantcontact Centrum heeft inmiddels meer dan 80 personen ingeschreven.


