
Aangevraagde omgevingsvergunning
• Buurtweg 133, het plaatsen van 8 zonnepanelen, Z/22/067133 

• Groot Hoefi jzerlaan 30, het snoeien van een taxus, Z/22/067158 

• Herenweg 4, het aanbrengen van ventilatiesystemen, Z/22/067112

• Jagerslaan (zuid) 13, het kappen van 2 bomen, Z/22/067168  

• Kerkstraat 41, het aanpassen/veranderen van het dak, Z/22/067167  

• Prins Hendriklaan 2, het vervangen van de aanbouw, Z/22/067082 

• Zonneveldweg 69, het kappen van een boom, Z/22/067273

Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)
• Acacialaan 3, het vervangen van de kozijnen, Z/22/066489 

• Buurtweg 17, het plaatsen van een toegangspoort en een erfscheiding, Z/22/065794 

• Dr. Mansveltkade 11, het kappen van 6 bomen, Z/22/065085 

• Groot Haesebroekseweg 4, het vergroten van de garage, Z/22/063605 

• Groot Hoefi jzerlaan 46, het plaatsen van een dakkapel, Z/22/065233 

• Jagerslaan (noord) tegenover 6, het herstellen van het toegangshek, Z/22/065858 

• Konijnenlaan 36a, het wijzigen van de draagconstructie, Z/22/066734 

• Middelweg 21, het kappen van 1 boom (abies conifeer), Z/22/065860 

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

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

• Storm van ‘s-Gravesandeweg 155, het kappen van 1 boom, Z/22/066186 

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

• Van Duivenvoordelaan 127, het intern constructief wijzigen van de woning op de begane 

grond, Z/22/066294 

Geweigerde omgevingsvergunning (reguliere procedure)
• Middelweg 21, het kappen van 1 boom (beuk), Z/22/065860 

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 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 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.

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.

vrijdag 8 juli tot en met vrijdag 15 juli 2022
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Buiten behandeling gestelde aanvraag omgevingsvergunning
• Narcislaan 22, het realiseren van een overkapping, Z/22/066278  

• Prins Frederiklaan 3, het wijzigen van de gevel door het slopen van de garage en de 

entree aan de voorzijde van de woning, Z/22/066779 

Ontwerpbestemmingsplan ‘Laan van Pluymestein 11 en 
het Kerkehout 64’ ter inzage

Het college van burgemeester en wethouders van Wassenaar heeft ingestemd met het 

ontwerpbestemmingsplan ‘Laan van Pluymestein 11 en het Kerkehout 64’, met plannum-

mer NL.IMRO.0629.BPPLUYM11KERK64-ON01. Dit bestemmingsplan wijzigt de bestem-

ming van de voormalige bedrijfswoning naar burgerwoning. Ook maakt het de bouw van 

een vrijstaande woning aan de Laan van Pluymestein 11 en het Kerkehout 64 mogelijk.

Terinzagelegging
Het ontwerpbestemmingsplan ligt gedurende acht weken, vanaf donderdag 7 juli 2022 tot 

en met woensdag 31 augustus 2022, ter inzage bij het Klantencontactcentrum van het 

gemeentekantoor aan de Johan de Wittstraat 45 te Wassenaar. Het plan is ook in te zien 

via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijzen
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk zienswijzen indienen 

op dit ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad van Wassenaar, Postbus 499, 2240 

AL Wassenaar. Ook het indienen van mondelinge zienswijzen is mogelijk. Hiervoor dient 

tijdig, bij voorkeur uiterlijk een week voor het einde van de terinzagelegging, een telefoni-

sche afspraak te worden gemaakt via telefoonnummer via telefoonnummer 14070 of via 

het contactformulier op de gemeentelijke website.

Kijk voor meer informatie op www.wassenaar.nl. 

Inloopspreekuur voor Oekraïense vluchtelingen 
De gemeente Wassenaar en Vluchtelingenwerk organiseren iedere donderdag een 
inloopspreekuur voor Oekraïense vluchtelingen. Ook Nederlandse gastgezinnen 
zijn welkom! Tijdens het spreekuur kunt u onder andere vragen stellen over het 
verblijf, activiteiten, het recht op werk of het beschikbaar stellen van een logeer-
ruimte. En u kunt ervaringen van anderen horen. Het spreekuur is iedere donder-
dag van 13.00-15.00 uur in het Van Heeckerenhuis (het buurtcentrum). U hoeft 
geen afspraak te maken. 


