
Gemeente Wassenaar op Facebook 

Like gemeente Wassenaar op Facebook en ontvang zo het laatste nieuws, 

onder andere over corona, leuke weetjes over en uit de gemeente, filmpjes over activiteiten 

en bekijk mooie foto’s van het vroegere Wassenaar. Wilt u ons iets laten weten? Dat kan ook 

via de Facebookpagina van de gemeente.

Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)
• De Wassenaarse Slag 28, het uitbreiden van de woning en het plaatsen van een rietenkap, 

Z/22/064602 

• Eikenhorstlaan 9, het aanleggen van een zwembad en het kappen van een boom, Z/22/065610 

• Groen van Prinstererlaan 1D & 1E, het kappen van bomen, Z/21/060219 

• Hazelaan 13, het bouwen van een garage, Z/22/065313 

• Lange Kerkdam 14, het plaatsen van een vlaggenmast, Z/22/063461 

• Lange Kerkdam 85, het kappen van 1 boom, Z/22/065592 

• Papegaaienlaan 15, het kappen van 3 bomen, Z/22/065602 

• Raaphorstlaan 11E, het wijzigen van de gevelkozijnen, Z/22/065808 

• Raaphorstlaan 19E, het kappen van bomen, Z/21/061357 

• Schouwweg 47, het kappen van bomen, Z/22/064531 

• Teylingerhorstlaan 31, het kappen van 3 bomen, Z/22/065663 

• Teylingerhorstlaan 6, het realiseren van interne doorbraken, constructieve wijzigingen, 

Z/22/063783 

• Wittenburgerweg 30, het kappen van 2 bomen, Z/22/064343 

• Wittenburgerweg 78, het kappen van 1 boom, Z/22/065523

Aangevraagde omgevingsvergunning
• Acacialaan 3, het aanleggen van een nieuwe inrit, Z/22/066487 

• Acacialaan 3, het vervangen van kozijnen, Z/22/066489  

• Bloemcamplaan 25, het kappen van 1 boom, Z/22/066477 

• Bloemcamplaan 30, het kappen van 3 bomen, Z/22/066488 

• Jonkerlaan 19, het kappen van 1 boom, Z/22/066476 

• Meijendelseweg 16, het kappen van 1 boom, Z/22/066485 

• Naast Rust en Vreugdlaan, het vervangen van de brug, Z/22/066528 

• Papegaaienlaan 12, het kappen van 1 boom, Z/22/066363 

• Prof. Molenaarlaan 14, het wijzigen van de raamkozijnen, Z/22/066482 

BEKENDMAKINGEN 

Hieronder staat een overzicht van de bekendmakingen. De volledige bekendmaking vindt u 

in het elektronisch gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.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.officielebekend-

makingen.nl. Hier geldt landelijke wetgeving.

COLOFON

U vindt bijna alle officiële 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 officiële 
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.

vrijdag 10 juni tot en met vrijdag 17 juni 2022

23

• Storm v ‘s-Gravesandeweg 52, het plaatsen van zonnepanelen, Z/22/066390  

• Van Zuylen van Nijeveltstraat 61, het kappen van 1 boom, Z/22/066478 

• Vijverweg 1, het kappen van 1 boom, Z/22/066492  

• Waalsdorperlaan 1D, het slopen van opstallen, Z/22/066533 

Geweigerde omgevingsvergunning (reguliere procedure)
• Langstraat 4, Gang 1 en 1A, legalisatieverzoek wijzigen rijksmonument, Z/21/060604

Woensdag 22 juni, 19:30 – 21:30 uur: Inwonersbijeenkomst 
over de toekomst van kerken in Wassenaar 

De gemeente Wassenaar organiseert op woensdag 22 juni van 19.30-21.30 uur een inwonersbij-

eenkomst over de toekomst van kerken in Wassenaar. Inwoners kunnen zich via de mail aan-

melden en meepraten over het behoud en eventuele nieuwe functies van de religieuze gebou-

wen in het dorpscentrum. 

Aanmelden
Geïnteresseerden kunnen zich opgeven via erfgoed@wassenaar.nl. Na opgave volgt meer infor-

matie over de locatie en de inhoud van de avond.


