
Aangevraagde omgevingsvergunning
• Burgemeester Staablaan 2, het aanleggen van een onderhoudspad, Z/22/067586 

• Deijlerweg 180, het kappen van 1 boom, Z/22/067618 

• Diverse locaties Wassenaar (o.a. park Lentevreugd), het vervangen van de AC leiding, 

Z/22/067617 

• Eikenlaan 16, het plaatsen van een looppoortdeur, een dubbele poort en een 

erfafscheiding, Z/22/067495 

• Hofcampweg (nabij de rotonde Hofcampweg/Stadshoudersplein), aangevraagde 

omgevingsvergunning: het vervangen van de brug, Z/22/067499 

• Nabij park Lentevreugd, het uitbreiden en renoveren van winning 4, Z/22/067656 

• Van Zuylen van Nijeveltstraat 352, het realiseren van een oprit, Z/22/067500 

Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure) 
• 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 

• Meijendelseweg 30, het maken van een tuinhuisje, Z/22/066708

• Santhorstlaan 58A, het verbouwen van de woning en het plaatsen van een 

fi etsenberging, Z/22/065562 

• Stoeplaan 18A, het plaatsen van zonnepanelen op het garage dak, Z/22/066812 

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

• Waldeck Pyrmontlaan 15, het aanleggen van een zwembad, Z/22/066813 

• Wittenburgerweg 70, het plaatsen van zonnepanelen, Z/22/066985 

• Zijdeweg 54, het wijzigen van het hotelkamerblok (De Bijhorst), Z/22/065133 

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 22 juli tot en met vrijdag 29 juli 2022
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Evenementenvergunning
• Verleende evenementenvergunning voor de Zwemloop in de Ganzenhoek en de 

Wassenaarse Slag op 28 augustus 2022 aan de WIK Zilvermeeuwen Combinatie

• Verleende evenementenvergunning voor het feest Goud en Fout door Herberg ‘t Hoekje 

op 13 augustus 2022 bij de Berkheistraat 48 e.o.

• Verleende evenementenvergunning voor Plein Musique bij het Burchtplein in de 

muziektent e.o. op 28 augustus en 4 september aan Plein Musique

Verkeersbesluit of -mededeling
• Reserveren 2 parkeerplaatsen ten behoeve van het opladen van elektrische auto’s - 

Deijlerweg

Andere beschikking
• Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Oostdorperweg 199A te 

Wassenaar

Andere melding
• Kennisgeving incidentele festiviteit gedaan door camping Duinhorst voor 31 juli 2022 van 

16.00 tot 19.30 uur, adres Buurtweg 133

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. 

Taal- en cultuurcafé ‘Welkom in Nederland’

Iedere woensdag van 14.00-16.00 uur wordt in de Bibliotheek Wassenaar 
(Langstraat 40) gratis een combinatie van Nederlandse les en een introductie over 
Nederland gegeven voor Oekraïense vluchtelingen. Het café is alleen voor 
volwassenen (of kinderen ouder dan 13 jaar). Mocht u vragen hebben, dan kunt u 
terecht bij Anja Slegt via a.slegt@obvw.nl. 


