
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, filmpjes 
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 
• Anemonenweg 20, het aapassen van het garagedak, Z/22/070944 
• Buurtweg 135 (BR25), het plaatsen van 2 trekkershutten, Z/22/070937 
• Dennenlaan 10, het kappen van 1 boom, Z/22/070900 
• Groot Hoefijzerlaan 26, het doorbreken van een draagmuur, Z/22/070862 
• Kloosterland 3, het plaatsen van dakramen in de voorgevel, Z/22/070861 
• Klingelaan 13, het kappen van 1 boom, Z/22/070799 
• Tuinpad 39, het vergroten van de uitbouw, Z/22/070949 
• Van der Oudermeulenlaan 9, het kappen van 7 bomen, Z/22/070801 

Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)
• Ammonslaantje 43, het kappen van 1 boom, Z/22/069046 
• Dennenlaan 10, het kappen van een boom en het plaatsen van zonnepanelen, 

Z/22/070422 
• Diverse locaties Wassenaar, het kappen van bomen, Z/22/070421
• Poortlaan 30, het plaatsen van zonnepanelen, Z/22/069077 
• Poortlaan 32, het plaatsen van zonnepanelen op het voordakvlak van de woning, 

Z/22/069074
• Rozenplein 8, het plaatsen van een entreeportaal, Z/22/070412
• Tuinpad 71, het bouwen van een veranda en een constructieve wijziging van de 

woning, Z/22/068530 
• Van Polanenpark 310, het kappen van 1 boom, Z/22/069058
• Vleysmanlaan 9, het kappen van 1 boom, Z/22/069075 
• Vleysmanlaan 13, het kappen van 3 bomen, Z/22/069188 

Rectificatie verleende omgevingsvergunning
• Burgemeester Staablaan 2, het aanleggen van een onderhoudspad, Z/22/067586

BEKENDMAKINGEN 

Hieronder staat een overzicht van de bekendmakingen. De volledige bekend making 
vindt u in het elektronisch gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.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.officielebekendmakingen.nl. 
Hier geldt landelijke wetgeving.

COLOFON

U vindt bijna alle officiële 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 officiële 
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.

11 november tot en met vrijdag 18 november 2022

45
Verleende evenementenvergunning
• Voor de wandeltocht 424 op 19 november 2022 vanaf Blauw Zwart complex.
• Voor Sinterklaasintocht op 20 november 2022 door de Stichting Centrummanagent 

bij de Oude Dorpshaven en de Achterweg.

Ander besluit van algemene strekking
• Uittreding uit de gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie Duivenvoorde

Welke Wassenaarse ondernemer zet u in het zonnetje?

Vrijdag 18 november is de Dag van de Ondernemer. De gemeente besteedt deze 
dag graag extra aandacht aan de Wassenaarse ondernemers. Daarom kunnen 
Wassenaarse inwoners, ondernemers en medewerkers aangeven welke onder-
nemer zij in het zonnetje willen zetten en waarom.

Ondernemers voordragen
Tot en met donderdag 17 november kunt u aangeven welke ondernemer u in het zonnetje 
wilt zetten en waarom. Dit doet u door een e-mail te sturen naar  economie@wassenaar.
nl. In de e-mail vermeldt u de naam van de ondernemer die u voordraagt en in één zin de 
reden voor de voordracht. Er is slechts één voorwaarde: u bent zelf niet de ondernemer of 
(mede)eigenaar of aandeelhouder van diens onder neming. De gemeente publiceert alle 
voordrachten op haar website. Uit de inzendingen worden drie willekeurige Wasse-
naarse ondernemers geloot. Op vrijdag 18 november zet wethouder van Sloten deze wil-
lekeurige ondernemers extra in het zonnetje. Op deze manier wil de gemeente Wasse-
naar alle Wassenaarse ondernemers een extra podium geven.


