
Aangevraagde omgevingsvergunning 
• Acacialaan 3, toegangspoort en een hekwerk aan de straatkant, Z/22/070766
• Bremhorstlaan 2, zonnepanelen installeren door een externe offi ciële installateur, 

Z/22/070712 
• Bremhorstlaan 16, In de voor- en zijgevel worden bestaande metalen kozijnen ver-

vangen door nieuwe aluminium kozijnen met hoogwaardig isolatieglas, Z/22/070660
• Molenstraat 23, wijziging kozijnindeling zijgevel,  Z/22/070765
• Prinsenweg 6, aanvraag vergunning terrasoverkapping, Z/22/070768
• Ridderlaan 4, 1 week opslag meubels in container. De afmetingen van de container 

zijn: Afmetingen buitenmaat: 6058mm x 2438mm x 2591mm (lengte x breedte x 
hoogte) Afmetingen binnenmaat: 5898mm x 2344mm x 2376mm (lengte x breedte x 
hoogte), Z/22/070760

• Sbn Doormanlaan 22, Boom in voortuin is al een tijd ziek en aan het afsterven. 
Boom specialist naar laten kijken en gevaar is nu dat boom tijdens een fl inke storm 
gaat omvallen. Boom moet geheel gekapt worden en er wordt nieuwe boom voor in 
de plaats laten geplant, Z/22/070693

• Storm v ’s-Gravesandeweg 42, dakkapel, Z/22/070620
• Van Bronckhorstlaan 17, twee ziek oude bomen (eiken), Z/22/070694
• Weijermanstraat 1, het verwijderen van een Ulmus in de voortuin van de 

Weyermanstraat 1, Z/22/070767
• Willem III Laan 5, het verwijderen van een constructieve kolom op begane grond, 

Z/22/070723

Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)
• Burgemeester Staablaan 2, middels het rooien van enkele bomen in het perceel. En 

het vervangen van het vaste hekwerk in een poort constructie. Het ontgraven van 
een cunet en aanbrengen van een constructie voor onderhouds pad naar het achter 
gelegen perceel, Z/22/067586

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 4 november tot en met vrijdag 11 november 2022
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• Hofcampweg, het vervangen van de brug in de Hofcampweg, nabij AH 

Stadhoudersplein 4, 2241 EB Wassenaar, Z/22/067499
• Konijnenlaan 25A bomen kappen en snoeien konijnenlaan 25 a rondom,coniferen 

haag rondom perceel. Deze zijn besmet met zwarte takluis en schimmel. Vallen om 
bij storm, Z/22/068419

• WSN G 3540, de werkzaamheden rondom winning 8 bestaan uit renovatie van de 
winputten, aanleg van infi ltratieplassen en natuurherstel en -verbetering, 
Z/22/068142

• Zijdeweg 1, uitbreiden van een kelder, Z/22/067788

Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
• Ammonslaantje 43, kap van door essentakziekte aangetaste es, Z/22/069046
• Vleysmanlaan 9, kappen dode boom, Z/22/069075

Verkeersbesluit of -mededeling
• Papewegse Hof 2, verkeersbesluit: Intrekken gereserveerde parkeerplaatsen voor 

opladen elektrische voertuigen Laadpaal, Z/22/069331

Raadsvergadering in Raadhuis De Paauw

Raadsvergadering, 8 november 2022 15.00 uur
Onder andere op de agenda: 
• Begroting*
• Verordeningen begroting 2023-2026*

Spreekrecht: over de met * aangegeven agendapunten kan in principe worden inge-
sproken. Wilt u inspreken neem dan uiterlijk 7 november 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

Denk mee over het beheer van de openbare ruimte van 
Wassenaar 

Wat vindt u belangrijk voor de inrichting en het onderhoud van de openbare ruimte in 
Wassenaar? En hoe moet dit er in de toekomst uitzien? Om de goede keuzes te maken 
in de beleidsvisie openbare ruimte, willen we van u, inwoner van Wassenaar weten 
wat u belangrijk vindt. Op www.wassenaar.nl kunt u de link vinden naar de online 
vragenlijst. Helpt u ons mee? Het is mogelijk de enquête in te vullen t/m 14 november 
2022.


