
Het gemeentebestuur van Wassenaar wenst u 
een veilige jaarwisseling

en een gezond en vitaal 2022 toe!

Vanwege de coronamaatregelen komt de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente dit jaar te vervallen. 
Maak in plaats daarvan eens een wandeling in de mooie, groene omgeving van Wassenaar.
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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
• Ammonslaantje 37, het plaatsen van een geluidsscherm, Z/21/061312

• Dokter Doelmanlaan 12, het maken van een raamkozijn, Z/21/061403

• Doornweg 5, het kappen van bomen, Z/21/061410

• Groot Haesebroekseweg 15, het kappen van een boom, Z/21/061363

• Helmlaan 3, het aanpassen van de dakkapellen, Z/21/061436

• Lange Kerkdam 115, vervangende nieuwbouw garage, Z/21/061419

• Lange Kerkdam 95, het plaatsen van een dakkapel, Z/21/061425

• Langstraat 6-8, het aanpassen van de vergunning, Z/21/061448

• Papeweg 4, het maken van een toegangspoort, Z/21/061522

• Prins Frederiklaan 6, het kappen van diverse bomen, Z/21/061532

• Raaphorstlaan 19D, het bouwen van een nieuwe woning, Z/21/061357

• Stadhoudersplein 4, het her-ontwikkelen van de begane grond, Z/21/061533

• Storm van ‘s-Gravesandeweg 10, het plaatsen van zonnepanelen, Z/21/061415

• Strandwal 73, het plaatsen van een dakkapel, Z/21/061360

• Van Duivenvoordelaan 85, het plaatsen van een dakkapel, Z/21/061428

• Van Zuylen van Nijeveltstraat 324/Hallekensstraat 1, het aanleggen van een inrit, Z/21/061432

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
• Dennenlaan 2, het aanbrengen van gevelwijzigingen aan het hoofdgebouw, 

Z/21/059658

• Doornweg 5, het bouwen van een woning en bijgebouw, Z/21/058806

• Groot Haesebroekseweg 22, het kappen van vijf bomen, Z/21/060281

• Groot Haesebroekseweg 29B, het plaatsen van een tweede bijgebouw, Z/21/060270

• Groot Haesebroekseweg 31, het kappen van zeven bomen, Z/21/060365

• Julianaweg 14, het kappen van twee bomen, Z/21/060069

• Kasstraat 15, het kappen van drie bomen, Z/21/060148

• Lange Kerkdam 33, het verbouwen van de woning, Z/21/059330

• Nieuw Rijksdorp 70, het verbouwen van het pand, Z/21/057940

• Prinsenweg 109, het realiseren van een bijgebouw met zwem-spa, Z/21/054724

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.

Meer informatie: 
rijksoverheid.nl/basisregels
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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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• Prinsenweg 40, het kappen van twee bomen, Z/21/060477

• Van Groeneveltlaan 39, het realiseren van een dakterras op de uitbouw, Z/21/060803

• Vinkelaan 1, het maken van een dakopbouw, Z/21/057749

• Zijllaan 34, het plaatsen van een fi etsenberging, Z/21/060015

Geweigerde omgevingsvergunning (reguliere procedure)
• Konijnenlaan 53A, het verbouwen van de woning, Z/21/056886

• Van Zuylen van Nijeveltstraat 298A, het kappen van een boom, Z/21/060487

Algemeen verbindend voorschrift (verordening)
• Besluit kostenverhaal baatbelasting 2022

• Legesverordening Wassenaar 2022

Delegatie- of mandaatbesluit
• Aanwijzingsbesluit budgethouders gemeente Wassenaar 2021 


