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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
• Anthonie Duyckplein 22, het intern constructief wijzigen van de woning, 

Z/21/058812
• Baronielaan 2, het creëren van een woonverdieping op het pand, Z/21/058893
• Berkenlaan 6, het kappen van een boom, Z/21/058798
• Doornweg 5, het bouwen van een nieuwe woning, Z/21/058806
• Hazelaan 13, het verplaatsen van de uitrit, het bouwen van een entreepoort en het 

kappen van bomen, Z/21/058895
• Kerkstraat 81A, het plaatsen van een vlaggenmast, Z/21/058697
• Prinsenweg 66, het kandelaberen van een boom, Z/21/058734
• Prinsenweg 66, het kappen van een boom, Z/21/058733
• Prinses Marielaan 15, het kappen van een boom, Z/21/058775
• Prof. Molenaarlaan 111, het plaatsen van een vlaggenmast, Z/21/058699
• Schouwweg 22, het wijzigen van de pui, Z/21/058807
• Wittenburgerweg, het kappen van bomen, zaaknummer niet bekend

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
• Backershagenlaan 4, het plaatsen van zonnepanelen, Z/21/058436
• Burchtplein 14A, het renoveren van het dak, Z/21/058482
• Deijlerweg 109, het kappen van twee bomen, Z/21/057705
• Het Kerkehout 10, het kappen van een boom, Z/21/057753
• Jonkerlaan 86, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde, Z/21/057703
• Louisestraat 27, het kappen van een boom, Z/21/057838
• Middelweg 101, het verhogen van de zolder en het plaatsen van twee dakkapellen, 

Z/21/055673
• Pieter Postlaan 12, het verrichten van diverse werkzaamheden aan de woning, 

Z/21/057800
• Prins van Wiedlaan 38, het kappen van een boom, Z/21/057941
• Van Polanenpark 106, het kappen van een boom, Z/21/057614

Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
• Bremhorstlaan 30, het bouwen van een woning, Z/21/056417
• Schouwweg 1A, het kappen van bomen/struiken, Z/21/057756

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.

Geweigerde omgevingsvergunning (reguliere procedure)
• Hillenaarlaan 11, het kappen van een boom, Z/21/057574

Verkeersbesluit
• Het Kerkehout, aanwijzen kentekengebonden gehandicaptenparkeerplaats

Verleende evenementenvergunningen
• Voor het houden van een open dag op 14 oktober 2021 bij Golfclub Rozenstein aan de 

Dr. Mansveltkade

Meer informatie: 
rijksoverheid.nl/basisregels

of bel 0800-1351 

25 september 2021

Basisregels voor iedereen
De basisregels helpen om besme�ing van jezelf en anderen met het coronavirus te voorkomen. 

Ook als je al gevaccineerd bent. Als we onze handen wassen, elkaar de ruimte geven, zorgen voor 

voldoende frisse lucht, en testen en thuisblijven bij klachten, worden minder mensen besmet.

Hoest en nies in je 
elleboog.

Was vaak en goed je 
handen.

Wassen

Schud geen handen.

1,5 meter blij� een 
veilige afstand.

Draag een mondkapje 
waar dat verplicht is.

Afstand.

.

Ontvang geen bezoek.

Klachten? Blijf thuis en 
laat je direct testen.

Blijf thuis tot je de 
testuitslag weet.

Testen

Zet ramen of ventilatie-
roosters open.

Zorg voor voldoende 
frisse lucht.

Laat een huis of gebouw 
goed doorluchten.

Luchten

Geef elkaar de ruimte.
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