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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
• Buurtweg 99, het kappen van vier bomen, Z/21/061278

• Eikenhorstlaan 14, het plaatsen van een erfafscheiding met toegangspoort, Z/21/061117

• Eikenlaan 14A, het plaatsen van een toegangshek, Z/21/061132

• Hofcampweg 2, het kappen van een boom, Z/21/061116

• Kerkstraat 77, het kappen van twee bomen en het renoveren van de tuin, Z/21/061087

• Lange Kerkdam 54, het kappen van een boom, Z/21/061186

• Oostdorperweg 74, het kappen van twee bomen, Z/21/061119

• Oranjelaan 15, het kappen van twee bomen, Z/21/061093

• Prins Frederiklaan 6, het veranderen van de kozijnen en het verbreden van de dakkapel, 

Z/21/061139

• Sbn Doormanlaan 47, het installeren van veertien zonnepanelen, Z/21/061130

• Starrenburglaan 118, het vervangen van een korte draagmuur door een stalen portaal, 

Z/21/061133

• Van Cranenburchlaan 31, het verwijderen van de religieuze bestanddelen, Jozefkerk, 

Z/21/061078

• Van Ommerenlaan 9 (nabij), het kappen van twee bomen, Z/21/061020 

• Van Zuylen van Nijeveltstraat 245A, het aanpassen van het bouwwerk, Z/21/061192

• Verlengde Kerkeboslaan 32, het doorbreken van een dragende binnenmuur, Z/21/061234

• Verlengde Kerkeboslaan 32, het plaatsen van 26 zonnepanelen, Z/21/061120

• Waalsdorperlaan 1D, het slopen van het bouwkundige gebouwencomplex, Z/21/061190

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
• Buurtweg 21, het wijzigen van een eerder verleende omgevingsvergunning, Z/21/059412

• Lange Kerkdam 100, het kappen van drie bomen, Z/21/060486

• Meijendel, het kappen van een boom (noodkap), Z/21/060616

• Slingerweg 2, het bouwen van een woning, Z/21/056935

• Starrenburglaan 118, het vervangen van een korte draagmuur door een stalen portaal, 

Z/21/061133

• Van Bergenlaan 21, het kappen van twee bomen, Z/21/060068

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.
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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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• Van der Oudermeulenlaan 6, het vergroten van de woning, Z/21/059231

• Vleysmanlaan 7, het realiseren van een uitbouw en dakkapel aan de achtergevel en het 

verbouwen van de garage tot werkkamer, Z/21/057005

• Wilhelminaplein 2A, het verbouwen van de woning, Z/21/059222

• Zijdeweg 54, het renoveren en uitbreiden van het hoofdgebouw van hotel-restaurant 

Van der Valk De Bijhorst, Z/21/057043

Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
• Deijlerweg 54, het realiseren van een afdak in de voortuin, Z/21/058454

Algemeen verbindend voorschrift (verordening)
• Verordening commissie bezwaarschriften Wassenaar 2021

• Verordening inwonerparticipatie gemeente Wassenaar 2021

• Verordening ondernemersheffi ng Wassenaar 2022

• Verordening onroerende-zaakbelastingen Wassenaar 2022

• Verordening toeristenbelasting Wassenaar 2022

Ander besluit van algemene strekking
• Subsidieplafonds 2022

Verkeersbesluit of -mededeling
• Bremhorstlaan, het reserveren van parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische 

voertuigen

• Van Calcarlaan, het reserveren van parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische 

voertuigen


