
Aangevraagde omgevingsvergunning
• Deijlerweg 159, het realiseren van een plantenkas, tuin 30, Z/22/066293 

• Van Duivenvoordelaan 127, het verwijderen van een draagmuur, Z/22/066294 

• Groen van Prinstererlaan 9, het vervangen van de kozijnen, Z/22/066247 

• Narcislaan 22, het realiseren van een overkapping, Z/22/066278 

• Langstraat 29, het transformeren en uitbreiden van het pand, Z/22/066300 

• Bremhorstlaan 3A, het maken van een carport, Z/22/066308  

• Van Polanenpark 215, het uitbouwen van de woning, Z/22/066307  

• Prinsenweg 109, het plaatsen van zonnepanelen, Z/22/066248 

• Storm van ‘s-Gravesandeweg 4, het kappen van 1 boom, Z/22/066311 

• Van der Doeslaan 8, het kappen van 3 bomen, Z/22/066301 

• Wittenburgerweg 138, het verwijderen van een asbest deur, Z/22/066249 

Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)
• Bloemcamplaan 25, het uitbouwen van de woning, Z/22/064136 

• Distellaan 14, Achterin de tuin wordt een natuurzwembad aangelegd (chemicalien vrij met 

biotop systeem), Z/22/065347

• Jonkerlaan 82, het plaatsen van een dakkapel, Z/22/064604 

• Pastoor Buyslaan 2, het realiseren van een dakopbouw, Z/22/065346 

Evenementenvergunning
• Verleende evenementenvergunning aan de stichting Centrummanagement voor een 

straattheaterfestival in het centrum/Langstraat op zaterdag 4 juni 2022

• Verleende evenementenvergunning aan Muziekvereniging Excelsior voor zondag 3 juli 2022 

voor een Openluchtconcert Zomerfestival op het marktterrein aan de Berkheistraat

• Verleende evenementenvergunning voor het organiseren van Wassenaar in Concert aan de 

stichting centrummanagement Wassenaar op zaterdag 18 juni 2022 in de Van Hogendorpstraat

• Verleende evenementenvergunning voor Winkel Fonds Wassenaar voor 10 en 11 juni 2022 in 

Langstraat (voormalig pand Bins) aan stichting centrummanagement

BEKENDMAKINGEN 

Hieronder staat een overzicht van de bekendmakingen. De volledige bekendmaking 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 bekendmakingen 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 publicatie-

datum 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 cielebekend-

makingen.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 gemeenterubriek een kort overzicht aan van 
de op internet in het Gemeenteblad en/of de Staatscourant geplaatste offi ciële 
berichten van de gemeente. Het overzicht wordt met zorg gemaakt. Er kunnen ech-
ter geen rechten worden ontleend aan het ontbreken van een bericht in het over-
zicht. Kijk voor meer informatie op www.wassenaar.nl/bekendmakingen.

Gewijzigde openingstijden gemeentekantoor
Het gemeentekantoor is gesloten op maandag 6 juni (Pinksteren).

vrijdag 3 juni tot en met vrijdag 10 juni 2022

22

Delegatie- of mandaatbesluit
• Mandaatbesluit inzake uitvoering Regeling opvang ontheemden Oekraïne

Andere melding
• Ontvangen kennisgeving incidentele festiviteit Bozlust Van Zuylen van Nijeveltstraat 368A 

voor zaterdag 4 juni 2022

Dinsdag 14 juni, 19:30 uur: lezing Social Media gebruik bij 
kinderen in de basisschooltijd

Het ScholenCollectief Wassenaar (de samenwerkende Wassenaarse basisscholen), de 

gemeente Wassenaar en de SchoolAdviesDienst Wassenaar bieden dinsdag 14 juni een lezing 

aan over Social Media gebruik bij kinderen in de basisschoolleeftijd. De verschillende soorten 

platforms (zoals TikTok, Instagram, Whatsapp, etc.), welke risico’s er zijn en wat uw rol als 

ouders hierin kan zijn, worden tijdens deze avond behandeld. U kunt de lezing live in de 

Warenar of thuis via een livestream bijwonen. 

U kunt zich tot 14 juni 16.00 uur aanmelden voor de lezing(en) door een e-mail te sturen naar 

algemeen@sadwassenaar.nl of te bellen naar 070-5118500. Vermeld daarbij of u de lezing fysiek 

of online wilt bijwonen en op welke school uw kind(eren) zitten. We zien u graag!

Ook de 
nieuwsbrief
ontvangen?
nieuwsbrief

Meld u aan via
nieuwsbrief@wassenaar.nl

Tweewekelijks

Nieuws

Gemeentelijke nieuwsbrief

Eens in de twee weken wordt op vrijdag de gemeentelijke nieuwsbrief verzonden via e-mail. 


