
Aangevraagde omgevingsvergunning: 
• Berkheistraat 15, het plaatsen van een schuur, Z/22/069948 
• Bloemcamplaan 36, het plaatsen van zonnepanelen, Z/22/069888 
• Buurtweg 116, het wijzigen van de gebruiksfunctie van het koffi ehuisje, 

Z/22/070420 
• Dennenlaan 10, het kappen van een boom en het plaatsen van zonnepanelen, 

Z/22/070422
• Groen van Prinstererlaan 1A, aanlegvergunning, Z/22/069921
• Herenweg 4, het plaatsen van warmtepompen, Z/22/069889 
• Kievietslaan 11, het kappen van 1 boom, Z/22/070416 
• Rozenplein 8, het plaatsen van een entreeportaal, Z/22/070412  
• Teylingerhorstlaan 4, het kappen van 3 bomen, Z/22/069954 
• Van Limburg Stirumstraat 53, het vergroten van het balkon naar een dakterras, 

Z/22/069939
• Vinkelaan 21, het bouwen van een woning, Z/22/069892 
• Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure):
• Backershagenlaan 10A, het plaatsen zonnepanelen, Z/22/068281 
• Kloosterland 5, het kappen van 1 boom, Z/22/068853
• Laan van Koot 10, het kappen van 1 boom, Z/22/069073 
• Van Zuylen van Nijeveltstraat 97, het aanpassen van de draagconstructie, 

Z/22/069301 

Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning: 
• Pieter Twentlaan 6B, het kappen van 1 boom, Z/22/068671 
• Ruigelaan 1, het renoveren van de woning/stalgebouw en hooischuur, Z/22/066989 
• Ruigelaan 1, het slopen van de bestaande noodwoning en schuur en het opnieuw 

oprichten van 3 paardenstallen, Z/22/068406 
• Schouwweg 84, het bouwen van een zwembad en tuinberging, Z/22/067849 

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 21 oktober tot en met vrijdag 28 oktober 2022
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Geweigerde omgevingsvergunning (reguliere procedure): 
• Groot Hoefi jzerlaan 40, het plaatsen van 2 zonnepanelen, Z/22/068472 

Evenementenvergunning:
• Verleende evenementenvergunning voor houden van feestelijke opening van molen 

de Windlust bij het Molenplein op 12 november 2022 door gemeente Wassenaar
• Verleende evenementenvergunning voor houden van Halloweenactiviteiten op 29 

oktober 2022 in het centrum door de stichting centrummanagement Wassenaar

Andere beschikking:
• Ontwerpbeschikking Wet Algemene Bepalingen, Pompstationsweg 351 te Den Haag

Herstvakantieactiviteit voor jonge Wassenaarders

Volgende week is het zover: herfstvakantie. Daarom organiseert de gemeente samen 
met de Bibliotheek Voorschoten-Wassenaar een leuke activiteit voor onze jongste 
inwoners (vanaf 7 jaar) dat in het teken staat van de Prins Frederik Parkenroute.

We gaan op donderdag 27 oktober om 14.00 uur (Voorschoten) en 16.00 uur (Wasse-
naar) terug naar het jaar 1884. In dat jaar droomt Japie, een jochie van 10 jaar, ervan 
om te mogen werken in de schitterende tuin van De Paauw. Het historische verhaal 
‘De tuinen van Prins Frederik’ wordt verteld door een professionele verhalenverteller 
en duurt ongeveer 30 minuten.


