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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 20, het kappen van een boom, Z/22/063295

• Bloemcamplaan 31, het verrichten van diverse werkzaamheden, Z/22/063110

• Bloemcamplaan 58, het aanpassen en uitbreiden van de garage, Z/22/063184

• Burchtlaan 8 (nabij), het kappen van een boom, Z/22/063097

• Havenstraat 10, het verbouwen van het pand en het gedeeltelijk gebruiken van het pand 

als kapsalon, Z/22/063096

• Jagerslaan (Zuid), het kappen van een boom, Z/22/063098

• Konijnenlaan 35, het vellen van een boom, Z/22/063296

• Laan van Koot 2B, het bouwen van een bijgebouw, Z/22/063244

• Landgoed De Wittenburg 1, het vernieuwen van het hekwerk, Z/22/063240

• Menkenlaan 8 (achter), het kappen van een aantal bomen, Z/22/063103

• Prins Frederiklaan 7, het kappen van een boom, Z/22/063276

• Santhorstlaan 57, het kappen van twee bomen, Z/22/063241

• Twickelstraat 1, het kappen van een boom, Z/22/063264

• Windlustweg 19, het kappen van een boom, Z/22/063341

• Woutersstraat 40, het plaatsen van een dakkapel, Z/22/063247

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
• Deijlerweg 52, het realiseren van een fi etsenschuur (legalisatie), Z/22/062990

• Jonkerlaan 42, het slopen van het schuurtje, Z/22/062322

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

• Raaphorstlaan 18, het plaatsen van een mestsilo, Z/22/062136

• Storm van ‘s-Gravesandeweg 4, het realiseren van een muurdoorbraak, Z/22/062932

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

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.

Coronavaccinatie in gemeentekantoor

De komende woensdagen (2 maart en 9 maart) biedt GGD Haaglanden de mogelijkheid 

om tussen 14.00 en 18.00 uur een 1ste, 2de of boosterprik te halen in het Gemeentekan-

toor aan de Johan de Wittstraat 45. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. Neem 

uw identiteitsbewijs met daarop uw BSN nummer (paspoort, identiteitskaart of rijbe-

wijs) en een mondkapje mee. Het is handig als u kleding aantrekt waarbij u makkelijk 

de prik in uw bovenarm kunt laten zetten.

Werkzaamheden fi etspad Oude Trambaan

Vanaf maandag 28 februari is het fi etspad aan de Oude Trambaan, tussen het 
Ammonslaantje en de Ommedijkseweg afgesloten vanwege werkzaamheden. Het 
fi etspad wordt verbreed naar 4 meter. Het asfalt wordt vervangen door betonpla-
ten en er wordt nieuwe verlichting geplaatst. De nieuwe lantaarnpalen komen 
dichter op elkaar te staan, zodat het fi etspad veiliger wordt. 

Fietsers worden omgeleid via de parallelbaan van de Rijksstraatweg, Maaldrift en 
het Ammonslaantje. Waar nodig worden hier verkeersmaatregelen getroffen om 
te zorgen dat dit veilig kan. De werkzaamheden zijn naar verwachting eind april 
gereed. 

Meer informatie leest u op www.wassenaar.nl.

Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
• Berkheiveld, het plaatsen van een tijdelijke schaatsbaan, Ice Event Wassenaar, 

Z/22/062592

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

• Van der Oudermeulenlaan 9, het vervangen van het zwembad, Z/21/060316

Verleende evenementenvergunningen
• Big Walk op 10 april 2022 op het strand door Stichting Hulphond

• Fietslichtjesparade op 24 februari 2022


