
Aangevraagde omgevingsvergunningen
• Admiraal Helfrichlaan 1A, het kappen van een boom, 

Z/21/057513
• Bremhorstlaan 37, het maken van een oprit, Z/21/057375
• Deijlerweg 159, het vervangen van de hobbykas (tuin 37), 

Z/21/057319
• Groot Haesebroekseweg 29B, het kappen van twee 

bomen, Z/21/057330
• Groot Haesebroekseweg 37A, het plaatsen van nieuwe 

hekken, Z/21/057363
• Kievietslaan 11, het kappen van een boom, Z/21/057287
• Laan van Koot 12, het kappen van een boom, Z/21/057286
• Poolshof 4, het realiseren van een dakopbouw, Z/21/057228
• Prins van Wiedlaan 7, het bouwen van een nieuwe 

woning, Z/21/057224
• Strandwal 151, het kappen van een boom, Z/21/057371
• Van Calcarlaan 7, het maken van een oprit, Z/21/057461 
• Van Hallstraat 1, het verrichten van diverse 

werkzaamheden, Z/21/057372
• Van Sillevoldtstraat 22, het kappen van twee bomen, 

Z/21/057457
• Van Zuylen van Nijeveltstraat 8, het vervangen van de 

kozijnen, Z/21/057509
• Van Zuylen van Nijeveltstraat 96, het kappen van een 

boom, Z/21/057463
• Van Zuylen van Nijeveltstraat 364, het uitbreiden van de 

eerste verdieping, Z/21/057317
• Wittenburgerweg 48, het verbouwen van de woning, 

Z/21/057460

Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)
• Deijlerweg 154, een constructieve doorbraak tussen de 

woonkamer en de keuken, Z/21/057046
• Deijlerweg 159, het vervangen van de hobbykas (tuin 37), 

Z/21/057319
• Diverse Locaties, het kappen van meerdere bomen, 

Z/21/056841
• Fabritiuslaan 32, het kappen van een boom, Z/21/055849
• Groen van Prinstererlaan 9, het kappen van twee bomen, 

Z/21/055873

• Lange Kerkdam 43, het kappen van drie bomen, 
Z/21/055920

• Langstraat 28, het uitbreiden van het terras, Z/21/054769
• Langstraat 109, een wijziging (raam zijgevels en 

dakterras), Z/21/055527
• Poolshof 8, het maken van een dakopbouw, Z/21/055196
• Prof. Molenaarlaan 7, het maken van een dakopbouw, 

Z/21/055201
• Rijksstraatweg 426, het kappen van een boom, 

Z/21/056486
• Stompwijckstraat e.o., het kappen van vier bomen, 

Z/21/056948
• Van Bellelaan 25, het maken van een dakopbouw en een 

interne constructieve aanpassing, Z/21/055205
• Van Zuylen van Nijeveltstraat 364, het uitbreiden van de 

1e verdieping, Z/21/057317
• Victorialaan 5A, een constructieve aanpassingen t.b.v. 

een inpandige lift, Z/21/056936
• Waldeck Pyrmontlaan 15, het bouwen van een woning, 

Z/21/055528
• Zijdeweg 4, het maken van een kleine aanbouw en het 

wijzigen van de bestaande uitbouw, Z/21/054881

Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
• Burchtlaan 16, het aanbouwen van de woning en het 

uitbreiden van een dakkapel, Z/21/053978 
• Buurtweg 17, het bouwen van een bijgebouw, Z/21/055461
• Eikenlaan 14B, het plaatsen van dakkapellen/daklicht en 

een gevelwijziging, Z/21/054628
• Hazelaan 13, het maken van een entreepoort, Z/21/055554
• Konijnenlaan 29, het bouwen van bijbehorende 

bouwwerken en een zwemvijver, Z/21/054065
• Laan van Hoogwolde 1, het bouwen van een woning, 

Z/21/055459

Buiten behandeling gestelde aanvraag omgevingsver-
gunning
• Eikenhorst 3, het slopen van een gebouw, Z/21/054524
• Hogeboomseweg 6, Aanpassingen op het terrein van 

Avalex, Z/21/057032

vrijdag 27 augustus t/m vrijdag 3 september 2021

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.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 ech-
ter geen rechten worden ontleend aan het ontbreken 
van een bericht in het overzicht. Kijk voor meer infor-
matie op www.wassenaar.nl/bekendmakingen.

Geweigerde omgevingsvergunning (reguliere procedure)
• Duinrell 1, het bouwen van een nieuwe loods, Z/21/052775

Kennisgeving incidentele festiviteiten
• Groen van Prinstererlaan 5a, LTC Oud Wassenaar, 

28 augustus 2021

Verleende evenementenvergunningen
• Groen van Prinstererlaan 5a, lustrumfeest tennisclub op 

28 augustus 2021
• Van Wassenaerstraat, straatfeest op 29 augustus 2021
• Wassenaarse Slag en Ganzenhoek, zwemloop op 

29 augustus 2021

Verkeersbesluiten
• Aronskelkweg, reserveren parkeerplaatsen voor opladen 

elektrische voertuigen
• Donker Curtiusstraat, reserveren parkeerplaatsen voor 

opladen elektrische voertuigen
• Dr. Mansveltkade, reserveren parkeerplaatsen voor 

opladen elektrische voertuigen
• Van Montfortlaan, reserveren parkeerplaatsen voor 

opladen elektrische voertuigen 
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Rijkswaterstaat werkt nog 
een weekend aan de 
Rijksstraatweg A44/N44

In augustus vervangt Rijkswaterstaat de 
openbare verlichting aan de A44/N44. 

Afsluiting en omleidingen
• Weekendafsluiting vrijdag 27 augustus 21.00 uur tot 

maandag 30 augustus 5.00 uur.  Tijdens het weekend 
wordt de N44 geheel afgesloten voor verkeer vanaf de 
N14 tot aan de aansluiting met de A44. De kruisingen 
op de N44 blijven dag en nacht open.

De fi etspaden en ventwegen blijven tijdens de werk-
zaamheden toegankelijk. Rijkswaterstaat plaatst bor-
den met omleidingsroutes. Doorgaand verkeer wordt 
omgeleid via de A4. Tuincentrum De Bosrand blijft 
bereikbaar. Kijk voor alle informatie en de omleidings-
routes op www.wassenaar.nl. 


