
Aangevraagde omgevingsvergunning 
• Anemonenweg 33, het kappen van 1 boom, Z/22/071239
• Duinvoetlaan 10, het kappen van 6 bomen, Z/22/071265 
• Katwijkseweg 40, het plaatsen van zonnepanelen op het erf, Z/22/071341 
• Lange Kerkdam 57, het kappen van 1 boom, Z/22/071204 
• Middelweg 22, het plaatsen van een hekwerk, Z/22/071360 
• Papeweg 1A , het kappen van een boom, Z/22/071357 
• Raadhuislaan 3, het maken van een eenlaagse aanbouw, Z/22/071152 
• Schoolstraat 2, het plaatsen van een nieuw hekwerk, Z/22/071143 
• Schouwweg 17, het kappen 4 bomen, Z/22/071364
• Van der Oudermeulenlaan 1A, het kappen van 1 boom, Z/22/071313 
• Van Bommellaan 31, het kappen van 3 bomen, Z/22/071368  
• Wittelaan 17, het vergroten en wijzigen van de indeling van het woonhuis, Z/22/071359 

Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
• Groot Haesebroekseweg 29B, het creëren van een hellingbaan en een interne 

constructieve wijziging, Z/22/067676 

Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)
• Bremhorstlaan 16, het vervangen van gevelkozijnen in de voor- en zijgevel, 

Z/22/070660 
• Buurtweg 12, het kappen van 1 boom, Z/22/069532 
• Kloosterland 3, het plaatsen van dakramen en dakkoepels, Z/22/070861 
• Storm van ‘s-Gravesandeweg 8, het plaatsen van zonnepanelen alsmede het 

plaatsen van een dakraam, Z/22/068534 
• Storm van ‘s-Gravesandeweg 50, het beglazen van het terras en het plaatsen van 

een dakkapel, Z/22/069568 
• Van der Oudermeulenlaan 7, het kappen van 1 boom, Z/22/069776 

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.

vrijdag 25 november tot en met vrijdag 2 december 2022
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• (Nabij) Van Zuylen van Nijeveltstraat 313, het plaatsen van een scootmobielberging, 

Z/22/069574 

Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)
• Backershagenlaan 5, het uitbreiden van het Rijnlands Lyceum, Z/22/065820 
• Zijdeweg 54, het brandveilig gebruiken van het hotel, na verbouwing, fase 2, 

Z/22/068805 

Geweigerde omgevingsvergunning (reguliere procedure)
• Van Calcarlaan 16, het kappen van 1 boom, Z/22/069451

Buiten behandeling gestelde aanvraag omgevingsvergunning
• Lange Kerkdam 89, het verrichten van diverse werkzaamheden, Z/22/067789 
• Ridderlaan 4, het plaatsen van zonnepanelen, Z/22/069085

Geweigerde omgevingsvergunning (reguliere procedure)
• Storm v ‘s-Gravesandeweg 42, het plaatsen van een dakkapel, Z/22/070620

Commissievergaderingen in Raadhuis De Paauw

Commissie Fysieke Leefomgeving, maandag 28 november, aanvang 
19.30 uur
Op de agenda onder andere:
• Onderzoek Rekenkamercommissie participatie in de RES*
• Presentatie kentekenonderzoek
• Raadpleegbrief Wensen en bedenkingen samenwerkingsovereenkomst met 

Rijksvastgoedbedrijf
• Bijstelling investeringsbudget Damwand Havenkade*
• Verordening uitvoering en handhaving omgevingsrecht Wassenaar 2023*
• Verordening Instelling Adviescommissie Omgevingskwaliteit Wassenaar*

Commissie Bestuur & Middelen, dinsdag 29 november, aanvang 19.30 uur
Op de agenda onder andere:
• Startnotitie Integraal Veiligheidsbeleid Wassenaar*
• Najaarsnota 2022*
• Belastingverordeningen 2023*

Commissie Mens & Maatschappij, dinsdag 30 november, aanvang 19.30 uur
Op de agenda onder andere:
• Alcohol- en drugspreventie jongeren
• Sociaal kernteam

Spreekrecht: over de met * aangegeven agendapunten kan worden ingesproken. 
Wilt u inspreken neem dan uiterlijk 3 oktober a.s. tot 12.00 uur contact op met de grif-
fie via griffie@wassenaar.nl. Meer informatie: Kijk voor de complete agenda en de 
bijbehorende stukken op www.wassenaar.nl/gemeenteraad.


