
Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)
• De Wassenaarse Slag 26A, het slopen van het koffi etentje Berkheide, Z/22/066738  

• Dr. Mansveltkade 11, het kappen van bomen, Z/22/067708 

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

erfafscheiding, Z/22/067495 

• Jagerslaan (zuid) 13, het kappen van 4 bomen, Z/22/067168 

• Klein Persijnlaan 25, het plaatsen van een nieuwe toeganspoort 

• Papeweg 7, het realiseren van een dakkapel in het voordakvlak, Z/22/065931 

• Plein 2, het vervangen van het dak, Z/21/061591 

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

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

• Van Zuylen van Nijeveltstraat 352, het aanleggen van een inrit en het bouwen van een 

toegangspoort en een carport, Z/22/067500 

Aangevraagde omgevingsvergunning
• Dominee Honderslaan 26, het kappen van 1 boom, Z/22/067894 

• Katwijkseweg 9, het kappen van 2 bomen, Z/22/067970 

• Laan van Koot 16A, het verplaatsen van een boom, Z/22/067938 

• Middelweg 16, het kappen van 1 boom, Z/22/067853 

• Prinsenweg 89, het plaatsen van een dakkapel, Z/22/067969 

• Schouwweg 84, het bouwen van een zwembad en tuinberging, Z/22/067849

• Van Zuylen van Nijeveltstraat 59, het kappen van 1 boom, Z/22/067863 

• Wittenburgerweg 32, het kappen van 1 boom, Z/22/067864 

Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
• Duinvoetlaan 11, het vervangen van de oude dienstwoning, Z/22/064598 

• Florijnlaan 16, het maken van een dakopbouw, Z/22/066844 

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 5 augustus tot en met vrijdag 12 augustus 2022

31

Evenementenvergunning
• Verleende evenementenvergunning voor geven van operavoorstellingen aan stichting 

Mini opera op 28 augustus 2022 in de tuin van Plein 1 Wassenaar

• Verleende evenementenvergunning voor Buurtvereniging Zuid voor buurtfeest op de 

Helmlaan op 28 augustus 2022

• Verleende evenementenvergunning voor de Oranjefeestweken van 10 t/m 14 augustus 

2022 aan de Wassenaarse Oranjevereniging

• Verleende evenementenvergunning met muziek voor café Bozlust locatie Van Zuylen 

van Nijeveltstraat 368a op 12 t/m 14 augustus 2022

• Verleende evenementenvergunning jubileumfeest 3 september 2022 Stadhoudersplein 

aan Animals First

• Verleende evenementenvergunning voor Fright Night op 28 oktober aan de dr 

Mansveltkade 9 aan de buurtvereniging Oostdorp

• Andere beschikking

• Kennisgeving ontvangen van Culicompany voor locatie Duindigt Waalsdorerplaan 29 op 

31 juli 2022 van 13.00 tot 21.00 uur

Publicatie ontwerpbeschikking Wet bodembescherming 
Havenkade 71 Wassenaar 

Omgevingsdienst Haaglanden maakt namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland 

bekend dat het voornemen bestaat om in te stemmen met het saneringsverslag voor de 

locatie Havenkade 71, 2242 MZ, te Wassenaar.

Zienswijze en inzage
De ontwerpbeschikking en de relevante documenten liggen vanaf 6 juli 2022 tot en met 16 

augustus 2022 ter inzage. Gedurende deze termijn kan een belanghebbende schriftelijk of 

mondeling zijn zienswijze over de ontwerpbeschikking naar voren brengen. Een ziens-

wijze moet het zaaknummer 01033522, naam en adres van de indiener en de dagtekening 

bevatten.

Een zienswijze moet worden gezonden aan Omgevingsdienst Haaglanden, Postbus 14060, 

2501 GB Den Haag, of via e-mail: vergunningen@odh.nl.

Inlichtingen
Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Toetsing & Vergunning-

verlening Milieu van Omgevingsdiest Haaglanden via e-mailadres vergunningen@odh.nl.

Kijk voor meer informatie op www.wassenaar.nl. 


