
Aangevraagde omgevingsvergunning
• Backershagenlaan 10A, het plaatsen zonnepanelen, Z/22/068281 

• Bremhorstlaan 18, het plaatsen van zonnepanelen, Z/22/068397 

• Dijkgraafstraat 20, het kappen van 1 boom, Z/22/068240 

• Duinrooslaan 2, het kappen van 1 boom, Z/22/068400 

• Eikenhorstlaan 19, het kappen van 2 bomen, Z/22/068333 

• Hofl aan 12, het plaatsen van 2 zonnepanelen op de erker, Z/22/068408 

• Prinsenweg 97, het plaatsen van zonnepanelen, Z/22/068280 

• Ruigelaan 1, het bouwen van 3 stallen, Z/22/068406 

• Schouwweg 19A, het kappen van 1 boom, Z/22/068268 

• Storm van ‘s-Gravesandeweg 99, het plaatsen van zonnepanelen, Z/22/068269

• Van der Oudermeulenlaan 16, het kappen van 1 boom, Z/22/068409 

Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)
• Buurtweg 21, het realiseren van een bijgebouw achter de keermuur, Z/22/065221 

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

• Hofl aan 8, het kappen van 1 boom, Z/22/067823 

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

• Prins Frederiklaan 3, het verwijderen van de garage, het wijzigen van de voorgevel en 

het vervangen van het voorportaal, Z/22/067313  

• Schoolstraat 2, het opheffen van de parkeerplaats, Z/22/067790 

• Teylingerhorstlaan 3, het kappen van 1 boom, Z/22/067411 

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

• Victorialaan 5A, het kappen van 1 boom, Z/22/067787  

• Zijllaan 57, het brandveilig gebruik t.b.v. kinderopvang, Z/22/065656 

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 26 augustus tot en met vrijdag 2 september 2022
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Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
• Duinvoetlaan 11, het slopen van de bestaande woning, Z/22/066731 

Buiten behandeling gestelde aanvraag omgevingsvergunning
• Van Calcarlaan 13, het vervangen van 4 tuinhuisjes, Z/22/066640 

Exploitatievergunning
• Verleende exploitatievergunning voor proefl okaal voor pand Rijksstraatweg 60 aan 

Crooked Spider Brewing BV

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

Spider Brewing BV

Kentekenonderzoek in Wassenaar 

Ieder najaar voert de gemeente verkeerstellingen uit. Dit jaar doen we van 5 tot 9 
september een telling naar de verkeersstromen door middel van een kenteken-
onderzoek. Hiervoor worden op diverse punten in en aan de rand van het dorp 
camera’s geplaatst. Dit geeft de gemeente Wassenaar informatie over de hoeveel-
heid verkeer, het soort voertuigen en de hoeveelheid doorgaand- en bestemmings-
verkeer.

Inzicht in aantal en soort voertuigen 
Voor het onderzoek worden zogeheten ANPR-camera’s ingezet, die ook op andere plekken 

in Nederland voor verkeersmetingen worden gebruikt. Daarmee heeft de gemeente alleen 

inzicht in het aantal voertuigen, om wat voor soort voertuigen het gaat (vrachtauto’s, 

lichte of zware bestelauto’s of personenauto’s) en welke route de voertuigen gebruiken. 

De camera’s meten vanaf 5 september 2022 het verkeer langs de volgende negen telloca-

ties: Wittenburgerweg, Stoeplaan, Lange Kerkdam, Rozenweg, Ommedijkseweg, Kat-

wijkseweg, Rust en Vreugdlaan, Backershagenlaan en Jagerslaan. 

Privacy gewaarborgd
De gemeente benadrukt dat de privacy van automobilisten wordt gewaarborgd. De came-

ra’s registreren alleen de kentekens van passerende voertuigen. Deze gegevens worden 

anoniem opgeslagen in een beveiligd bestand. Aan de hand van deze kentekens worden bij 

de Rijksdienst voor het Wegverkeer alleen cijfers van postcodes opgevraagd. De gemeente 

krijgt uiteindelijk alleen informatie over het postcodegebied van de weggebruikers en 

heeft zelf geen toegang tot individuele kentekens. Na verwerking van de gegevens wor-

den deze uiteraard vernietigd. 


