
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, fi lmpjes 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.

Aangevraagde omgevingsvergunning
• Deijlerweg 66, Dakkapel 

• Lange Kerkdam 58, Uitbreiding van de woning met een dakkapel 

• Oostdorperweg 127, werkplaats in de achtertuin realiseren conform de werkplaatsen 

aan de Oostdorperweg 129 en 131 

• Prins van Wiedlaan 4, plaatsen op dak garage 3 airco buitenunits 

• Van Calcarlaan 30, Vellen van 1 risicoboom 

Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)
• Binnenweg 13, aanvraag kapvergunning 1 boom 

• Deijlerweg 180, Boom kappen 

• Distellaan 4, plaatsen zonnepanelen dakvlak aan de voorzijde en achterzijde van de 

woning 

• Diverse locaties Wassenaar (o.a. Lentevreugd), AC leiding van het aanvoersysteem van 

rivierwater naar Berkheide vervangen

• Herenweg 4, Aanbrengen binnenklimaatsysteem De Herenwegschool 

• Lange Kerkdam 2, Het doen van een interne verbouwing en aanpassen van een stuk 

gevel op de begane grond 

• Rijksstraatweg 825, Kappen beuk 

• Sbn Doormanlaan 48, kappen 1 boom ivm aanwezigheid honingzwam 

• Schouwweg 21, het aanpassen van de aanbouw 

• Van Polanenpark 133, Aan de zijgevel wordt op de begane grond een aanbouw 

gerealiseerd

• Vijverweg 25, 1 boom kappen 

• Vleysmanlaan 8, Kappen van 1 eik in achtertuin

• Zonneveldweg 69, Verwijderen van een pinus in de achtertuin 

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 19 augustus tot en met vrijdag 26 augustus 2022
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Buiten behandeling gestelde aanvraag omgevingsvergunning
• Jonkerlaan 25, vervangen ramen woning en kappen 1 boom voorzijde woning

Andere vergunning
• Verleende alcoholvergunning voor het proefl okaal bij Rijksstraatweg 60 aan Crooked 

Spider Brewing BV

• Verleende alcoholvergunning voor Hotel Wassenaar (gedeelte) aan Hotel Wassenaar BV

Exploitatievergunning
• Verleende exploitatievergunning voor Hotel Wassenaar (gedeelte) aan Hotel Wassenaar BV

• Verleende exploitatievergunning voor proeffl okaal voor pand Rijksstraatweg 60 aan 

Crooked Spider Brewing BV

• Verleende vergunning exploitatie BSO De Kunstenaar aan de Duinrellweg 1 te Wassenaar 

wordt opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang

• Verleende vergunning exploitatie kinderdagverblijf Dolle-Pret Peuteropvang aan de Van 

Hallstraat 6 te Wassenaar wordt opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang.

• Verleende vergunning exploitatie naschoolse opvang Dol-Blij (BSO) aan de Van 

Hallstraat 6 te Wassenaar wordt opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang.

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. 


