
Aangevraagde omgevingsvergunning
• Bontiuslaan 8, het kappen van 1 boom, Z/22/064823 

• Bremhorstlaan 35, het plaatsen van zonnepanelen, Z/22/064858 

• Katwijkseweg 23, het bouwen van een carport, Z/22/064889 

• Klingelaan 5, het plaatsen van zonnepanelen, Z/22/064776 

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

• Prinsenweg 66, het plaatsen van zonnepanelen en het kappen van een boom, 

Z/22/064732

• Waalsdorperlaan 1D, het amoveren van het kassencomplex t.b.v. groen compensatie, 

Z/22/064774 

• Willem III Laan 1, het kappen van 1 boom, Z/22/064830

Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)
• Deijlerweg 82, het kappen van 2 bomen, Z/22/064132 

• Groen van Prinstererlaan 5, het kappen van 1 boom, Z/22/063794 

• Groen van Prinstererlaan 9, het kappen van bomen, Z/22/063885 

• Groot Haesebroekseweg 22, het kappen van bomen, Z/22/064012 

• Hogeweg 17, het veranderen van de draagconstructie, Z/22/064149 

• Prinses Marielaan 22, het kappen van 1 boom, Z/22/064008 

• Schout bij Nacht Doormanlaan 55, het wijzigen van de gevelopening en het plaatsen van 

zonnepanelen, Z/22/063801 

• Van Calcarlaan 42, het plaatsen van 12 zonnepanelen, Z/22/064228 

Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
• Groot Haesebroekseweg 57, het wijziging van kantoor naar wonen en het intern 

verbouwen, Z/22/062131 

• Stadhoudersplein 4, het her-ontwikkelen van de begane grond, Z/21/061533 

BEKENDMAKINGEN 

Hieronder staat een overzicht van de bekendmakingen. De volledige bekendmaking 

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 
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).

Gemeente Wassenaar op Facebook 

Like gemeente Wassenaar op Facebook en ontvang zo het laatste 

nieuws, onder andere over corona, leuke weetjes over en uit de gemeente, filmpjes 

over activiteiten en bekijk mooie foto’s van het vroegere Wassenaar. Wilt u ons iets 

laten weten? Dat kan ook via de Facebookpagina van de gemeente.

vrijdag 15 april tot en met vrijdag 22 april 2022

15

Buiten behandeling gestelde aanvraag omgevingsvergunning
• Binnenweg 15, het kappen van 1 boom, Z/22/062589 

Rectificatie: ontwerpbesluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)
• Langstraat 4, Gang 1 en 1A, legalisatieverzoek wijzigen rijksmonument, Z/21/060604 

Andere melding
• Kennisgeving ontvangen van Duinrell voor de locatie Attractiepark Duinrell, Duinrell 1 

op 15 mei (Tributedag) en 17 en 18 september 2022 (Tinafestival)

Ander besluit van algemene strekking
• Besluit aanwijzing toezichthouders Wet basisregistratie personen Wassenaar

Verleende evenementenvergunningen 
• Verleende evenementenvergunning aan evenementenburo SPEV voor het strand aan 

de Wassenaarse Slag t/m 2026

• Verleende evenementenvergunning voor de Avondvierdaagse van 7 tot en met 10 juni 

2022 aan de stichting avondvierdaagse Wassenaar

• Verleende evenementenvergunning voor het houden van een modeshow bij Van 

Hogendorpstraat aan stichting centrummanagement op 21 mei 2022


