
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
• Buurtweg 27, het vernieuwen van een aanbouw en renoveren 

van de gevelkozijnen en het dak, Z/22/063542 
• De Wassenaarse Slag 31, het plaatsen van een containerunit 

en een vergaderunit, Z/22/064367 
• Schouwweg 77, het verbouwen van de woning en het 

vervangen van een bijgebouw, Z/22/062927 
• Wittenburgerweg 142, het uitbouwen van de woning + 

constructieve doorbraak woonhuis, Z/22/063688 
• Aangevraagde omgevingsvergunning
• Binnenweg 13, het kappen van bomen, Z/22/065294 
• Buurtweg 11, het kappen van bomen, Z/22/065093 
• Buurtweg 21, het bouwen van een carport, wijziging op een 

eerder verleende vergunning, Z/22/065221 
• Dr. Mansveltkade 11, het kappen van bomen 
• Groot Hoefi jzerlaan 46, het plaatsen van een dakkapel, 

Z/22/065233 
• Hazelaan 13, het bouwen van een garage, Z/22/065313 
• Hillenaarlaan 17, het constructief wijzigen van de begane 

grond, Z/22/065180 
• Hugo de Grootstraat 20, het kappen van 1 boom, Z/22/065252  
• Jonkerlaan 75, het aanleggen van een nieuwe tuin, 

Z/22/064969  
• Katwijkseweg 19A, het plaatsen van 2 eco-chalets, 

Z/22/065182 
• Kerkstraat 74A, het verbouwen van de woning met een 

uitbreiding aan de achterzijde en het (ver)plaatsen van 
dakkapellen, Z/22/065084 

• Konijnenlaan 21, het verbouwen van de woning, Z/22/065183 
• Laan van Koot 10C, het kappen van 1 boom, Z/22/065096 
• Meijendelseweg 3, het kappen van 1 boom, Z/22/065010 
• Prinsenweg, het kappen van 2 bomen, Z/22/065229 
• Schoolstraat 17, het realiseren van een extra dakraam, 

Z/22/064958 
• Schouwweg 21, het aanpassen van de aanbouw, Z/22/065009 
• Schouwweg 47, het kappen van bomen, Z/22/064531 
• Teylingerhorstlaan 27, het renoveren van het dak en het 

kappen van een boom, Z/22/065127 
• Van Polanenpark 133, het plaatsen van een dakkapel, 

Z/22/065297 
• Van Zuylen van Nijeveltstraat 108, het verwijderen van een 

coniferenhaag, Z/22/064957 
• Zijdeweg 54, het wijzigen van het hotelkamerblok (Van der 

Valk De Bijhorst), Z/22/065133 

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 bekend-
makingen bij u in de buurt of de hele gemeente digitaal ont-
vangen. 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 ver-
zenddatum 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 cielebekendmakin-
gen.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 gemeenterubriek een kort overzicht aan van 
de op internet in het Gemeenteblad en/of de Staatscou-
rant 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.

4 mei herdenking Schouwweg
Op woensdag 4 mei vindt de dodenherdenking bij het 
oorlogsmonument aan de Schouwweg plaats. De  her-
denking start met een stille tocht. Vanaf 19.30 uur 
wordt een stoet geformeerd op de Schouwweg, ter 
hoogte van de Nachtegaallaan. Burgemeester loopt 
vooraan, gevolgd door het gemeentebestuur, kransleg-
gers en daarna overige belangstellenden. 
Kijk voor het hele programma op www.wassenaar.nl/
herdenking-bij-oorlogsmonument-schouwweg

Gewijzigde openingstijden 
gemeentekantoor

Het gemeentekantoor is gesloten op donderdag 5 mei en vrij-
dag 6 mei.

vrijdag 29 april tot en met vrijdag 6 mei 2022
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Evenementenvergunning
• Verleende evenementenvergunning aan de Wassenaarse 

Oranjevereniging voor het organiseren van activiteiten 
voor Koningsdag 27 april 2022 op de Berkheistraat

• Verleende evenementenvergunning voor het organiseren 
van muzikale activiteiten op 26 en 27 april 2022 op het 
pleintje bij de Oostdorperweg

• Verleende evenementenvergunning voor Koningsdag 27 
april 2022 in het centrum e.o. aan de stichting 
Centrummanagement

• Verleende evenementenvergunning voor Softballtoernooi 
bij SV Wassenaar Charlottestraat op 27 april 2022

• Verleende vergunning voor het organiseren van de 
dodenherdenking op de vlakte van Waalsdorp op 4 mei 
2022 aan Erepeloton Waalsdorp

Andere melding
• Kennisgeving incidentele festiviteit voor houden van 

wedstrijden/festiviteit ivm lustrumfeest bij Buurtweg 122 
Groen Geel op 14 mei 2022

• Kennisgeving incidentele festiviteit voor muzikale 
festiviteit bij Bozlust op Koningsdag 27 april 2022 adres Van 
Zuylen van Nijeveltstraat 368a

Ander besluit van algemene strekking
• Aanwijzingsbesluit briefadres Stichting Maatschappelijke 

Ondersteuning Wassenaar

Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)
• Burmanlaan 39, het plaatsen van een dakkapel, 

Z/22/063689 
• Eikenlaan 14A, het kappen van 1 boom, Z/22/063716
• Het Kerkehout 95, het plaatsen van een dakkapel, 

Z/22/063860 
• Klingelaan 5, het kappen van 2 bomen, Z/22/064401 
• Klokbekerkreek 13, het kappen van 4 bomen, Z/22/064484 
• Konijnenlaan 45A, het kappen van 1 boom, Z/22/064476 
• Landgoed De Wittenburg 1, het ontsluiten van de toren 

i.v.m. bezichtiging, Z/21/051552 
• Langstraat 33, het wijzigen van de gevels en de 

bovenwoning, Z/21/059722 
• Oostdorperweg 74, het wijzigen van de bestaande kap, 

Z/22/063874 
• Oud Wassenaarseweg 9, het realiseren van een tochtsluis, 

Z/22/064576 
• Prinsenweg 66, het plaatsen van zonnepanelen en het 

kappen van een boom, Z/22/064732
• Van Duivenvoordelaan 81, het kappen van 1 boom, 

Z/22/064396 
• Van Zuylen van Nijeveltstraat 45, het verbouwen van de 

woning, Z/22/063621 
• Waldeck Pyrmontlaan 13, het kappen van 1 boom, 

Z/22/064452 

Geweigerde omgevingsvergunning (reguliere procedure)
• Burchtplein 15-16, het plaatsen van dakkapellen, 

Z/22/062367

Ingetrokken omgevingsvergunning
• Havenstraat 10, het verbouwen van het pand en het 

gedeeltelijk gebruiken van het pand als kapsalon 

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning 
(uitgebreide procedure)
• Van Hallstraat 6, brandveilig gebruiken, Z/21/061754 

Evenementmelding
• Kennisgeving incidentele festiviteit voor houden van 

Chiquedagen op 21 en 22 mei 2022 bij Duindigt 
Waalsdorperlaan 29


