
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 
• Konijnenlaan 36a, het wijzigen van de draagconstructie, 

Z/22/066734 
• Landgoed Backershagen, het kappen van bomen, Z/22/066642 
• Lange Kerkdam 109, het kappen van 1 boom, Z/22/066638 
• Louisestraat 32, het realiseren van een aanbouw, 

Z/22/066601 
• 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 
• Rijksstraatweg 225, het vervangen van kozijnen, Z/22/066574 
• Rijksstraatweg 249, het vervangen van kozijnen, Z/22/066575 
• Rijksstraatweg 390A, het vervangen van kozijnen, Z/22/066571 
• Rijksstraatweg 390B, het vervangen van kozijnen, Z/22/066573 
• Rijksstraatweg 433, het vervangen van kozijnen, Z/22/066576 
• Rijksstraatweg 669, het vervangen van kozijnen, Z/22/066577 
• Rijksstraatweg 793, het vervangen van kozijnen, Z/22/066578
• Rust en Vreugdlaan 10a, het slopen van de woning, Z/22/066731 
• 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 
• Weteringlaan 13, het kappen van 1 boom, Z/22/066632 
• Zijdeweg 60, het vervangen van 4 tuinhuisjes, Z/22/066640  

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

plaatsen van een rietenkap, Z/22/064602
• Deijlerweg 159, het realiseren van een plantenkas, tuin 30, 

Z/22/066293 
• Eikenhorstlaan 9, het aanleggen van een zwembad en het 

kappen van een boom, Z/22/065610 

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 bekend-
makingen 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 ver-
zenddatum 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 cielebekendmakin-
gen.nl. Hier geldt landelijke wetgeving.

COLOFON
U vindt bijna alle offi ciële berichten van de gemeente Wasse-
naar 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 echter geen rechten worden ontleend 
aan het ontbreken van een bericht in het overzicht. Kijk voor 
meer informatie op www.wassenaar.nl/bekendmakingen.

Bestrijding Eiken processierups
Vanaf 6 juni bestrijden we de Eikenprocessierups. Zie je 
een nest, maak hiervan dan een melding via de gemeen-
telijke website, www.wassenaar.nl. We bekijken en 
markeren de locatie vervolgens. De meldingen worden 
verzameld tot er voldoende is om een hoogwerker in te 
huren voor minimaal één dag. De gemeente bestrijdt de 
eikenprocessierups op plaatsen waar directe hinder is, 
zoals doorgaande (fi ets)wegen, scholen enzovoorts. 
Wanneer er nesten zich in het bos bevinden (niet direct 
naast een wandelpad) gaat de gemeente in eerste 
instantie nog niet over tot bestrijding. Naast deze vorm 
van bestrijding hangen de nestkastjes nog in de bomen 
en hopen we dat de vogels ons een handje helpen!

vrijdag 17 juni tot en met vrijdag 24 juni 2022
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• Groen van Prinstererlaan 1D & 1E, het kappen van bomen, 
Z/21/060219 

• Hazelaan 13, het bouwen van een garage, Z/22/065313 
• Hillenaarlaan 17, het constructief wijzigen van de begane 

grond, Z/22/065180 
• Jonkerlaan 40, het plaatsen van zonnepanelen, 

Z/22/066082 
• Klingelaan 5, het plaatsen van zonnepanelen, Z/22/066149 
• 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 
• Prinsenweg 109, het plaatsen van zonnepanelen, 

Z/22/066248 
• Raaphorstlaan 11E, het wijzigen van de gevelkozijnen, 

Z/22/065808 
• Raaphorstlaan 19E, het kappen van bomen, Z/21/061357 
• Schout bij Nacht Doormanlaan 2A, het vervangen van het 

entreehek, Z/22/065972
• 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 

Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning 
• Groot Hoefi jzerlaan 46, het plaatsen van een dakkapel, 

Z/22/065233 
• Plein 2, het vervangen van het dak, Z/21/061591 
• Schouwweg 48, het bouwen van een zwembad, 

Z/22/064570 

Buiten behandeling gestelde aanvraag omgevings-
vergunning
• Landgoed De Wittenburg 1, het vernieuwen van het 

hekwerk, Z/22/063240

Geweigerde omgevingsvergunning (reguliere procedure)
• Langstraat 4, Gang 1 en 1A, legalisatieverzoek wijzigen 

rijksmonument, Z/21/060604 

Algemeen verbindend voorschrift (verordening)
• Algemene plaatselijke verordening Wassenaar 2022 

Commissievergaderingen in Raadhuis 
De Paauw

Commissie Bestuur & Middelen, dinsdag 21 juni 2022, 
aanvang 19.30 uur
Op de agenda onder andere:
• Jaarrekening 2021*
• Voorjaarsnota 2022*
• Wensen- en Bedenkingen Procedure Verkoop Schoolstraat 29*

Commissie Mens & Maatschappij, woensdag 22 juni 
2022, aanvang 19.30 uur
Op de agenda onder andere:
• Aanvraag bouwkrediet internationale afdeling van het 

Rijnlands Lyceum Wassenaar*
• Informatiebrief 059 Dashboard jeugd Wassenaar*

Commissie Fysieke Leefomgeving, maandag 27 juni 
2022 aanvang 20.45 uur
Hoorzitting ontwerp bestemmingsplan ‘Residentie Parkzicht’.

Spreekrecht: over de met * aangegeven agendapunten kan 
worden ingesproken. 
Wilt u inspreken neem dan uiterlijk 21 juni a.s. tot 12.00 uur 
contact op met de griffi e via griffi e@wassenaar.nl.
Meer informatie: Kijk voor de complete agenda en de bijbeho-
rende stukken op www.wassenaar.nl/gemeenteraad.


