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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
• Groen van Prinstererlaan 1A, het realiseren van twee nieuwe woningen, Z/22/062736

• Lange Kerkdam 13, het kappen van een boom, Z/22/062872

• Persijnlaan 18, het kappen van een boom, Z/22/062742

• Prinsenweg 58, het vernieuwen van de hekken en pilasters, Z/22/062850

• Schout bij Nacht Doormanlaan 37, het kappen van twee bomen, Z/22/062759

• Van Zuylen van Nijeveltstraat 24, het kappen van een boom, Z/22/062698

• Zijdeweg 56, het realiseren van erfafscheidingen en hekken, Z/22/062659

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
• Backershagenlaan 13, het realiseren van interne aanpassingen in het monument, 

Z/21/059657

• Backershagenlaan 5, het realiseren van interne aanpassingen in het monument, 

Z/21/059657

• De Kempenaerstraat 22, het kappen van twee bomen, Z/22/062137

• Kerkstraat 79, het kappen van een boom, Z/21/061751

• Lange Kerkdam 115, het vervangen van de garage, Z/21/061419

• Nachtegaallaan 1, het vervangen van de gevelkozijnen in de voorgevel, Z/22/062156

• Oostdorperweg 212A, het renoveren (slopen en herbouwen) van de stallen, Z/21/055236

• Raaphorstlaan 19E, het bouwen van een woning, Z/21/059378

• Van Boetzelaerlaan 9, het plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak, Z/21/060827

• Van Bommellaan 22, het verbouwen van de woning, Z/21/061626

• Van Calcarlaan 44, het verplaatsen en herbouwen van een twee schuren, Z/22/061798

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

• Van Zuylen van Nijeveltstraat 45, het kappen van een boom, Z/22/062119

• Wilhelminalaan 4, het vernieuwen van een carport en het uitbreiden van de kap, 

Z/22/062152

• Wittenburgerweg 16, het uitbreiden van de woning en het maken van een constructieve 

doorbraak, Z/21/060411

• Wittenburgerweg 70, het kappen van twee bomen, Z/22/061890

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.

Meld u nu aan voor de tweewekelijkse nieuwsbrief
Sinds kort verstuurt gemeente Wassenaar tweewekelijks een nieuwsbrief. Daarin 
leest u actuele informatie en wetenswaardigheden over Wassenaar. Denk bijvoor-
beeld aan wegwerkzaamheden, belangrijke besluiten die de gemeenteraad neemt 
of leuke evenementen die binnenkort  plaatsvinden in het dorp.

Aanmelden voor de nieuwsbrief
Wilt u ook tweewekelijks op de hoogte blijven wat er in Wassenaar speelt, meld u 
dan aan door een e-mail te sturen aan nieuwsbrief@wassenaar.nl. Of kijk op 
www.wassenaar.nl om u rechtstreeks aan te melden.

Coronavaccinatie in gemeentekantoor

De komende woensdagen (16 februari, 23 februari, 2 maart en 9 maart) kunt u voor al 

uw coronavaccinaties terecht in het gemeentekantoor aan de Johan de Wittstraat 45. 

U kunt van 14.00 tot 18.00 uur een 1ste, 2de, of boosterprik bij ons halen. U hoeft hier-

voor geen afspraak te maken. Neem uw identiteitsbewijs met daarop uw BSN nummer 

(paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) en een mondkapje mee. Het is handig dat u 

kleding aantrekt waarbij u makkelijk de prik in uw bovenarm kunt laten zetten. 

Uitschrijving basisregistratie personen
• Voorgenomen uitschrijving uit Basisregistratie Personen per 2 februari 2022

Ander besluit van algemene strekking
• Realisatieplan Verkeer Wassenaar ter inzage

Realisatieplan Verkeer ter inzage

Het realisatieplan Verkeer bevat concrete projecten waar de gemeente aan wil werken. 

Voor de exacte invulling en inrichting van alle projecten worden participatietrajecten met 

direct betrokkenen opgezet maar eerst wil de gemeente de bewoners graag betrekken bij 

het gehele realisatieplan. Op verzoek van de gemeenteraad en aansluitend op de landelijke 

trend, wordt wel een onderzoek gestart naar het terugbrengen van de maximum snelheid 

naar 30 km/u binnen de bebouwde kom.

Inwoners van Wassenaar kunnen van 4 februari tot en met 18 maart 2022 laten weten wat 

ze van het Realisatieplan Verkeer vinden. Uw zienswijze kunt u mailen naar

verkeersonderzoek@wassenaar.nl. 

Het realisatieplan ligt ook ter inzage bij de receptie van het gemeentekantoor aan de Johan 

de Wittstraat 45. Daar kunt u het realisatieplan inzien op afspraak (telefoonnummer 14070 

– niet bereikbaar op vrijdagmiddag). Na verwerking van de reacties neemt de gemeente-

raad een besluit en wordt het Realisatieplan Verkeer defi nitief.

Meer informatie vindt u op www.wassenaar.nl/verkeersonderzoek.


