
Aangevraagde omgevingsvergunningen
• Burchtplein 15, het plaatsen van dakkapellen, Z/22/062367
• Deijlerweg 111, het kappen van een boom, Z/22/062371
• Groen van Prinstererlaan 12, het kappen van een boom, 

Z/22/062314
• Helmlaan 3, het vergroten van de bestaande dakkapellen 

aan de voorgevel, Z/22/062168
• Jonkerlaan 42, het slopen van het schuurtje, Z/22/062322
• Middelweg 15, het plaatsen van een fi etsenstalling in de 

voortuin, Z/22/062222
• Oostdorperweg 95, het wijzigen van een kozijn in de 

voorgevel, Z/22/062195
• Stoeplaan 14, het realiseren van constructieve 

doorbraken, Z/22/062223
• Van Bronckhorstlaan 17, het vernieuwen van de 

kapconstructie, Z/22/062313
• Van Polanenpark 5, het doorbreken van de muur tussen 

de keuken en de eetkamer, Z/22/062384
• Vijverweg 15, het uitbouwen van de woning, Z/22/062321
• Vleysmanlaan 4, het kappen van een boom, Z/22/062362

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
• Beukenhorstlaan 12, interne constructieve wijzigingen en 

een wijziging van een kozijn in de voorgevel, Z/21/060550
• Buurtweg 99, het kappen van vier bomen, Z/21/061278
• Diverse locaties, het kappen van bomen, Z/21/061681
• Dokter Doelmanlaan 12, het maken van een raamkozijn 

aan de voorgevel, Z/21/061403
• Eikenlaan 14A, het plaatsen van een toegangshek, 

Z/21/061132
• Groot Haesebroekseweg 15, het kappen van een boom, 

Z/21/060089
• Groot Haesebroekseweg 15, het kappen van een boom, 

Z/21/061363
• Hillenaarlaan 23, het vergroten van de entree aan de 

voorzijde van de woning, Z/22/062150
• Lange Kerkdam 54, het kappen van een boom, Z/21/061186
• Langstraat 35, het wijzigen van de pui, Z/21/060568
• Meijendel (in de Vallei), het verrichten van diverse 

werkzaamheden, Z/21/056529
• Pieter Twentlaan 5, het verbouwen van de garage naar 

praktijkruimte, Z/22/062139

• Rijksstraatweg 777, het bouwen van een schuur in de 
achtertuin, Z/21/060317

• Schouwweg 81 (F1), het plaatsen van zonnepanelen, 
Z/21/061619

• Van Cranenburchlaan 31, het verwijderen van de 
religieuze bestanddelen in de Jozefkerk, Z/21/061078

• Van der Oudermeulenlaan 16, het vervangen van 
daksingels en het vervangen van de ramen in de 
dakkapellen, Z/21/060506

Verlengen beslistermijn aanvraag omgevings-
vergunning
• Oud Wassenaarseweg 25, het slopen van een villa, 

Z/21/058953
• Raaphorstlaan 19 (nabij de), het bouwen van een woning, 

Z/21/059378

Buiten behandeling gestelde aanvraag omgevings-
vergunning
• Waalsdorperlaan 1D, het slopen van het bouwkundige 

gebouwencomplex, Z/21/061190

Geweigerde omgevingsvergunning (reguliere procedure)
• Sbn Doormanlaan 47, het installeren van veertien 

zonnepanelen, Z/21/061130

Verleende exploitatievergunning 
• Dr. Mansveltkade 11, Blender Den Haag BV voor clubhuis 

de Kieviten

Verleende alcoholwetvergunning 
• Dr. Mansveltkade 11, Blender Den Haag BV

vrijdag 28 januari tot en met vrijdag 4 februari 2022

BEKENDMAKINGEN 

Hieronder staat een overzicht van de bekendmakingen. De 
volledige bekend making vindt u in het elektronisch gemeen-
teblad 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 echter geen rech-
ten worden ontleend aan het ontbreken van een bericht in het overzicht. 
Kijk voor meer informatie op www.wassenaar.nl/bekendmakingen.

Werkzaamheden rotonde 
Lange Kerkdam (centrum)

Van maandag 31 januari tot en met vrijdag 11 februari 
wordt de rotonde Lange Kerkdam-Johan de Witt-
straat–Gravestraat opgeknapt. In deze periode is de 
rotonde afgesloten voor verkeer. Er is een omleiding 
ingesteld. Voetgangers ondervinden geen last van de 
werkzaamheden en fi etsers worden verzocht om af 
te stappen en via het trottoir hun weg te vervolgen. 

De herinrichting van de rotonde is de onderdeel van 
de revitalisering van het centrum. Het is de eerste 
stap van de nieuwe inrichting van een stijlvol, per-
soonlijk en authentiek centrum waar bewoners en 
bezoekers graag winkelen en recreëren.

Kijk voor meer informatie op www.wassenaar.nl. 
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Verkeersbesluit of -mededeling
• Havenkade, verkeersbesluit
• Raadhuislaan, algemene gehandicaptenparkeerplaats

Raadsvergadering in 
Raadhuis De Paauw

Raadsvergadering, dinsdag 1 februari 19.30 uur

Onder andere op de agenda: 
• Rapport Rekenkamercommissie over 

Onderwijshuisvesting*
• Vaststellen investering en beschikbaar stellen krediet 

voor de restauratie/ verbouwing van raadhuis De Paauw*
• Verzoek om opheffi ng van geheimhouding volgend uit 

een Wob-verzoek over Huize Ivicke*

Het is niet mogelijk als bezoeker de vergadering bij te 
wonen. De vergadering is te volgen via de livestream op 
www.wassenaar.nl.

Spreekrecht: over de met * aangegeven agendapunten kan 
in principe worden ingesproken. Wilt u inspreken neem dan 
uiterlijk 1 februari a.s. contact op met de griffi e via griffi e@
wassenaar.nl

Meer informatie: Kijk voor de complete agenda en de bijbe-
horende stukken op www.wassenaar.nl/gemeenteraad.


