
Aangevraagde omgevingsvergunning 
• Acacialaan 1, het kappen van 1 boom, Z/22/070569
• Anemonenweg 16, het kappen van 1 boom, Z/22/070546 
• Dokter Duetzlaan 11, het plaatsen van een fi etsenhok, Z/22/070550 
• Johan de Wittstraat 44, het kappen van 1 boom, Z/22/070440 
• Lijsterlaan 1, het plaatsen van 12 zonnepanelen, Z/22/070549 
• Park Oud Wassenaar 2, het kappen van 1 boom, Z/22/070447 
• Prins Frederiklaan 1, het uitbreiding van het dak, Z/22/070607 
• Raadhuislaan 9, het plaatsen van een serre, Z/22/070606 
• Storm v ‘s-Gravesandeweg 6, het plaatsen van 9 zonnepanelen, Z/22/070544 
• Teylingerhorstlaan 16, het kappen van 1 boom, Z/22/070610 
• Van Hogendorpstraat 139, het uitbreiden van het restaurant, Z/22/070543
• Van Zuylen van Nijeveltstraat 4, het wijzigen van de kapverdieping, Z/22/070445 
• Zanderijlaan 29, het kappen van 1 boom, Z/22/070485 

Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)
• Baronielaan 2, het opbouwen van de bestaande werkplaats met een woning, 

Z/22/063909 
• Nassaulaan 5, het uitbreiden van het bijgebouw en het plaatsen van zonnepanelen, 

Z/22/069500 
• Raaphorstlaan 20, het kappen van 1 boom, Z/22/069141 
• Rijksstraatweg 302, het vervangen van de dakkapellen, Z/22/069056 
• Stoeplaan 20A, het realiseren van een aanpassing in de constructie, het wijzigen 

van een gevel en het tijdelijk plaatsen van een woonunit, Z/22/069248
• Ter Weerlaan 6, het wijzigen van de winkel met dubbelbovenhuis tot 4 woningen, 

Z/22/068667 
• Van Wassenaer Obdamlaan 24, het kappen van 1 boom, Z/22/069184 

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 28 oktober tot en met vrijdag 4 november 2022
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Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
• Burgemeester Staablaan 2, het aanleggen van een onderhoudspad, Z/22/067586 

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

Commissievergaderingen in Raadhuis De Paauw

Commissie Fysieke Leefomgeving, maandag 31 oktober, aanvang 19.30 uur
Op de agenda onder andere:
• Vaststelling bestemmingsplan Laan van Pluymestein 11 en Het Kerkehout 64*
• Startnotitie Evenementenbeleid*
• Subsidieaanvraag update NGE-risicokaart 2022*

Commissie Mens & Maatschappij, dinsdag 2 november, aanvang 19.30 uur
Op de agenda onder andere:
• Verordening inburgering*
• Agenderingsverzoek compensatie energiekosten*

Spreekrecht: over de met * aangegeven agendapunten kan worden ingesproken. 
Wilt u inspreken neem dan uiterlijk 31 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 bijbehorende stukken op 
www.wassenaar.nl/gemeenteraad.

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. 


