
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
• Acacialaan 14, het uitbreiden van de keuken, Z/22/069567 
• Anemonenweg 10, het kappen van 3 bomen, Z/22/069570 
• Buurtweg 12, het kappen van 1 boom, Z/22/069532 
• Buurtweg 27, het plaatsen van een schuur, Z/22/069569  
• Deijlerweg 163, het kappen van 8 bomen, Z/22/069608 
• Groot Hoefi jzerlaan 9, het kappen van 1 boom, Z/22/069344 
• Haven, het vervangen van de damwanden en de aanlegsteigers, fase 2 & fase 3, 

Z/22/069505 
• Hofcampweg 296, het plaatsen van een pakket- en briefautomaat van PostNL, 

Z/22/069607 
• Nabij de Van Zuylen van Nijeveltstraat, het plaatsen van een scootmobielberging, 

Z/22/069574 
• Nassaulaan 5, het uitbreiden van het bijgebouw, Z/22/069500 
• Rijksstraatweg 422, het isoleren van de kapconstructie en het plaatsen van een 

binnenwand, Z/22/069572 
• Rijksstraatweg 554, het plaatsen van voorzetramen en mechanische 

ventilatiesysteem en het isoleren van de dakconstructie, Z/22/069503 
• Storm van ‘s-Gravesandeweg 50, het beglazen van het terras en het plaatsen van 

een dakkapel, Z/22/069568 
• Van Bergenlaan 3A, het snoeien/kappen van een aantal coniferen, Z/22/069564 
• Windlustweg 19, het kappen van een boom, Z/22/069571 

Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)
• Clingendaal 5, het vervangen van een schuur, Z/22/067702 
• Dijkgraafstraat 20, het kappen van 1 boom, Z/22/068240 
• Groen van Prinstererlaan 11, het plaatsen van 32 zonnepanelen, Z/22/067749 

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 verzend-
datum 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.
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• Hofl aan 12, het plaatsen van 2 zonnepanelen op de erker, Z/22/068408 
• Middelweg 48, het realiseren van een dakopbouw, Z/22/067746 
• Rust en Vreugdlaan 10A, het slopen/bouwen woning, bijgebouwen, zwembad, 

Z/22/066731 
• Schouwweg 19A, het kappen van 1 boom, Z/22/068268 
• Van Polanenpark 215, het realiseren van een uitbouw op de 1e verdieping aan de 

achterzijde van de woning, Z/22/066307 

Geweigerde omgevingsvergunning (reguliere procedure)
• Admiraal Helfrichlaan 1A, het bouwen van een fi etsenberging in voortuin, 

Z/22/068802 

Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
• Winning 8, het renoveren en uitbreiden, Z/22/068142

Evenementenvergunning
• Verleende evenementenvergunning voor de 15 van Wassenaar op 9 oktober 2022 aan 

de Stichting de 15 van Wassenaar

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. 


