
Aangevraagde omgevingsvergunning
• Ammonslaantje 41, het dempen van de greppel, Z/22/069417
• Araweg 4, het herstellen van de uitrit, Z/22/069319
• Burchtplein 5, het verbouwen van de woning, Z/22/069448 
• Groot Hoefi jzerlaan 77, het plaatsen van zonnepanelen, 

Z/22/069416
• Groot Hoefi jzerlaan 9, het kappen van 1 boom, Z/22/069344 
• Kerkstraat 11, het herbouwen/renoveren van de woning, 

Z/22/069452 
• Lange Kerkdam 100, het vervangen van aluminium 

gevelkozijnen en het isoleren van dakkapellen, Z/22/069375 
• Meijendelseweg 16, het kappen van 2 bomen, Z/22/069354 
• Nachtegaallaan 1, het kappen van 4 bomen, Z/22/069443 
• Prins van Wiedlaan 7, het vernieuwen van het bijgebouw, 

Z/22/069442 
• Raadhuislaan 1A, het uitvoeren van geluidsisolerende 

maatregelen, Z/22/069280 
• Rijksstraatweg 316, het vervangen van het kozijn in de 

dakkapel, Z/22/069283 
• Van Calcarlaan 16, het kappen van 1 boom, Z/22/069451 
• Van Zuylen van Nijeveltstraat 97, het aanpassen van de 

draagconstructie, Z/22/069301 
• Verlengde Kerkeboslaan 38, het kappen/rooien van bomen, 

Z/22/069317 

Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)
• Laan van Koot 16A, het kappen van 1 boom, Z/22/067938 
• Pastoor Buyslaan 6, het realiseren van een dakopbouw, 

Z/22/065811 
• Schouwweg 48, het bouwen van een zwembad, Z/22/064570 
• Van Calcarlaan 30, het kappen van 1 boom, Z/22/068053 
• Vijverweg 25, het kappen van 1 boom, Z/22/068219

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)
• Zijdeweg 54, het verbouwen van het hoofdgebouw, fase 2, 

Z/22/068805 

Evenementenvergunning
• Verleende evenementenvergunning voor organiseren van 

een bazaar in de Messiaskerk aan de Zijllaan 57 op 1 oktober 
2022 door de Protestantse Gemeente Wassenaar

BEKENDMAKINGEN 

Hieronder staat een overzicht van de bekendmakingen. De 
volledige bekendmaking 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 bekend-
makingen bij u in de buurt of de hele gemeente digitaal ont-
vangen. 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 bezwaar-
termijn 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 dienst-
verlening treft u in de gemeenterubriek een kort 
overzicht aan van de op internet in het Gemeente-
blad en/of de Staatscourant geplaatste offi ciële 
berichten van de gemeente. Het overzicht wordt met 
zorg gemaakt. Er kunnen echter geen rechten wor-
den ontleend aan het ontbreken van een bericht in 
het overzicht. Kijk voor meer informatie op 
www.wassenaar.nl/bekendmakingen.

Vanaf 1 oktober kunt u 
uw rijbewijs ook digitaal 
verlengen
Verloopt uw rijbewijs binnenkort? Vanaf 1 oktober 
kunt u de aanvraag voor de verlenging van uw rijbe-
wijs ook regelen via Studio Van der Plas (Langstraat 
22) in Wassenaar. De RDW heeft Studio Van der Plas 
hier offi cieel voor erkend. Binnenkort is dit mogelijk 
bij MST computers (Van Zuylen van Nijeveltstraat 
200) als zij over een nieuwe photobooth beschikken, 
erkent door de RDW. 

Hoe gaat de aanvraag in zijn werk
• Zorg dat u de DigiD-app heeft met ID-check; 
• U laat een nieuwe pasfoto voor uw rijbewijs maken 

bij Studio van der Plas. De fotograaf stuurt de 
nieuwe pasfoto door aan de RDW;

• Uw vraagt een verlenging van uw rijbewijs aan via 
de website van de RDW;

• U betaalt de kosten met iDEAL;
• Twee werkdagen na de aanvraag ontvangt u een 

email dat uw nieuwe rijbewijs klaar is. 

Maak een afspraak om uw rijbewijs op te halen
U kunt nu een afspraak maken om uw rijbewijs op te 
halen. Neem daarbij uw huidige rijbewijs mee. Dat 
moet u namelijk inleveren. De gemeente Wassenaar 
werkt alleen op afspraak. 

Let op! Haal uw rijbewijs binnen 3 maanden op. 
Daarna vervalt het rijbewijs en moet u een nieuwe 
aanvraag indienen. 

Meer informatie
Wilt u meer weten over het digitaal verlengen van uw 
rijbewijs? Bekijk dan https://www.rdw.nl/particu-
lier/voertuigen/auto/het-rijbewijs/rijbewijs-aanvra-
gen/rijbewijs-verlengen

(let op: Wassenaar staat vanaf 1 oktober tussen de 
deelnemende gemeenten). 

vrijdag 30 september tot en met vrijdag 7 oktober 2022
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Andere vergunning
• Verleende alcoholvergunning voor Lissy’s Beachhouse voor 

de Wassenaarse Slag 15 aan Lissy’s Beachhouse BV

Exploitatievergunning
• Verleende exploitatievergunning voor Lissy’s Beach house, 

Wassenaarse Slag 15 aan Lissy’s Beachhouse BV

Ander besluit van algemene strekking
• Intrekking Aanwijzingsbesluit toezichthouder recht-

matigheid Wmo 2015 en Jeugdwet, gemeente Wassenaar

Commissievergaderingen in 
Raadhuis De Paauw

Commissie Fysieke Leefomgeving, 
maandag 3 oktober, aanvang 19.45 uur

Op de agenda onder andere:
• Realisatieplan Verkeer Wassenaar*
• Startnotitie “Nota parkeerbeleid”*

Commissie Bestuur & Middelen, 
dinsdag 4 oktober, aanvang 19.30 uur

Op de agenda onder andere:
• Zienswijze Regionaal Beleidsplan Eenheid Den Haag*
• Zienswijze Regionaal Beleidsplan en Regionaal 

Risicoprofi el Veiligheidsregio Haaglanden*

Spreekrecht: over de met * aangegeven agendapunten kan 
worden ingesproken. 
Wilt u inspreken neem dan uiterlijk 3 oktober a.s. tot 12.00 
uur contact op met de griffi e via griffi e@wassenaar.nl.

Meer informatie: Kijk voor de complete agenda en de bijbe-
horende stukken op www.wassenaar.nl/gemeenteraad.


