
Aangevraagde omgevingsvergunning 
• Diverse locaties, het kappen van 19 bomen, Z/22/070978 
• Duinweg 31, het wijzigen van de kozijnen, Z/22/071089 
• Fagelstraat 18, het plaatsen van een serre/veranda, Z/22/070987 
• Herenweg 9, het plaatsen van zonnepanelen op het dak, Z/22/070980
• Julianaweg 12, het kappen van 2 bomen, Z/22/071052 
• Koekoekslaan 11, het kappen van 1 boom, Z/22/071071 
• Meijendelseweg 30, het plaatsen van een groter zwembad, Z/22/071046
• Prinsenweg 64, het vervangen van de entreepoort, Z/22/071129 
• Rijksstraatweg 200, het intern constructief wijzigen van het bouwwerk en 

uitbreiden van de vloer ter plaatste van een vide, Z/22/071053 
• Santhorstlaan 2, het constructief aanpassen van de begane grond, Z/22/071085 
• Schouwweg 84, het kappen van een boom, Z/22/071124 
• Van Calcarlaan 34, het kappen van een boom, Z/22/071095 

Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)
• Acacialaan 3, het plaatsen van een toegangshek en het verbreden van de inrit, 

Z/22/068732 
• Anemonenweg 10, het kappen van 3 bomen, Z/22/069570 
• Burchtplein 5, het verbouwen van de woning, Z/22/069448 
• Buurtweg 27, het plaatsen van een schuur, Z/22/069569
• Deijlerweg 163, het kappen van 8 bomen, Z/22/069608 
• Eikenhorstlaan 19, het kappen van 1 boom, Z/22/068333 
• Groot Hoefijzerlaan 9, het kappen van 1 boom, Z/22/069344 
• Groot Hoefijzerlaan 26, het doorbreken van een draagmuur, Z/22/070862 
• Groot Hoefijzerlaan 77, het plaatsen van zonnepanelen, Z/22/069416
• Meijendelseweg 16, het kappen van 2 bomen, Z/22/069354 
• Nachtegaallaan 1, het kappen van 4 bomen, Z/22/069443 

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.
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• Prinsenweg 89, het plaatsen van een dakkapel, Z/22/067969 
• Prins van Wiedlaan 7, het vernieuwen van het bijgebouw, Z/22/069442 
• Schoolstraat 24, het plaatsen van een dakkapel, Z/22/069830 
• SBN Doormanlaan 2A, het plaatsen van een dakkapel, Z/22/068689 
• Tuinpad 39, het vergroten van de uitbouw, Z/22/070949 
• Van Hallstraat 1, het verrichten van diverse werkzaamheden, Z/22/063063
• Verlengde Kerkeboslaan 38, het kappen van bomen, Z/22/069317 

Van rechtswege verleende omgevingsvergunning
• Zijdeweg 3, het vervangen stalen kozijnen en ramen, Z/22/068789 

Geweigerde omgevingsvergunning
• Windlustweg 19, het kappen van 1 boom, Z/22/069571 

Uitschrijving basisregistratie personen
• Uitschrijving uit de Basisregistratie Personen vanaf adres Deijlerweg 122, 2241 AK 

Wassenaar, per 22 september 2022
• Voorgenomen uitschrijving uit Basisregistratie Personen per 8 november 2022

Andere beschikking
• Rijksstraatweg 191, Melding Activiteitenbesluit milieubeheer

Energietoeslag aanvragen kan nog tot 30 november 2022

Op dit moment hebben we in Nederland te maken met een hoge inflatie en een sterke 
stijging van de prijzen van gas en elektriciteit. Hierdoor kan uw energierekening 
hoger zijn, terwijl u minder geld heeft om de rekening te betalen. Mogelijk heeft u 
recht op een energietoeslag van €1.300,- over 2022. Aanvragen hiervan kan nog tot 30 
november 2022. 

Voor wie is de energietoeslag?
Mensen met een laag inkomen, tot maximaal 120% van het sociaal minimum kunnen 
een aanvraag voor energietoeslag indienen. Per huishouden kunt u over 2022 maxi-
maal 1x de toeslag ontvangen. 

Hoe vraag ik in Wassenaar energietoeslag aan?
De gemeente Leidschendam-Voorburg voert de regeling uit voor de gemeente  
Wassenaar. U kunt de toeslag aanvragen via de website:  
www.lv.nl/eenmalige-energietoeslag-lage-inkomens. Op deze webpagina staan ook 
de voorwaarden, een link naar hoeveel u maximaal mag verdienen om de toeslag te 
krijgen en welke informatie de gemeente verder van u nodig heeft.

Moet ik de energietoeslag terugbetalen?
De energietoeslag is een gift, u hoeft het bedrag dat u ontvangt niet terug te betalen.


