
Let op! Milieustraat Hogeboomseweg tijdelijk gesloten

Aangevraagde omgevingsvergunning
• Katwijkseweg 33, het wijzigen van de restaurantfunctie naar 15 kamers voor 

Oekraïense vluchtelingen, Z/22/069659 
• Langstraat 109, het plaatsen van een luifel, Z/22/069742 
• Park Oud Wassenaar 1, het kappen van 1 boom, Z/22/069686 
• Rozenplein 3, het aanbrengen van dakisolatie en het vervangen van de dakpannen, 

Z/22/069685 
• Schoolstraat 17, het plaatsen van zonnepanelen, Z/22/069730 
• Schoolstraat 24, het plaatsen van een dakkapel, Z/22/069830 
• Van der Doeslaan 8, het verduurzamen van de woning, Z/22/069675 
• Van der Oudermeulenlaan 7, het kappen van 1 boom, Z/22/069776  

Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)
• Ammonslaantje 40, het wijzigen van het gebruik agrarisch in agrarisch met 

zorgboerderij, Z/22/069267 
• Ammonslaantje 41, het dempen van de greppel, Z/22/069417 
• Araweg 4, het herstellen van de uitrit, Z/22/069319 
• Duinrooslaan 2, het kappen van 1 boom, Z/22/068400 
• Klingelaan 26, het kappen van 1 boom, Z/22/068781 
• Konijnenlaan 27, het kappen van 1 boom, Z/22/068791 
• Lange Kerkdam 58, het plaatsen van een dakkapel, Z/22/068106 
• Langstraat 29 & 29b & Achterweg 11a, het transformeren en uitbreiden van het pand, 

Z/22/066300
• Van der Oudermeulenlaan 16, het kappen van 1 boom, Z/22/068409 
• Wittenburgerweg 164, het kappen van 1 boom, Z/22/068846 

Van rechtswege verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)
• Rozenplein 3, het aanbrengen van dakisolatie en het vervangen van de dakpannen, 

Z/22/069685 

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.

vrijdag 14 oktober tot en met vrijdag 21 oktober 2022
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Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
• Eikenhorstlaan 19, het kappen van 2 bomen, Z/22/068333 

Buiten behandeling gestelde aanvraag omgevingsvergunning
• Louisestraat 32, het realiseren van een aanbouw, Z/22/066601 

Exploitatievergunning:
• Kinderdagverblijf Varabo Kinderopvang B.V. aan de Zijllaan 57 te Wassenaar wordt 

opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang

Overige overheidsinformatie
• Anterieure overeenkomst Pluymestein 11 en Het Kerkehout 64 te Wassenaar

Raadsvergadering in Raadhuis De Paauw

Raadsvergadering, 18 oktober 2022 19.30 uur
Onder andere op de agenda: 
• Zienswijze Regionaal Beleidsplan politie-eenheid Den Haag 2023-2026*
• Zienswijze Regionaal Beleidsplan en Regionaal Risicoprofi el Veiligheidsregio 

Haaglanden*
• Verkeersonderzoek wegennet Wassenaar - Realisatieplan Verkeer Wassenaar*
• Startnotitie “Nota parkeerbeleid”*

Spreekrecht: over de met * aangegeven agendapunten kan in principe worden inge-
sproken. Wilt u inspreken neem dan uiterlijk 18 oktober a.s. voor 12:00 uur contact op 
met de griffi e via griffi e@wassenaar.nl
Meer informatie: Kijk voor de complete agenda en de bijbehorende stukken op 
www.wassenaar.nl/gemeenteraad


