
Aangevraagde omgevingsvergunning 
• Diverse locaties, het kappen van bomen, Z/22/071371
• Hofl aan 24, het plaatsen van zonnepanelen, Z/22/071488
• Hoogheemraadstraat 12, het bouwen van een buitentrap naar het terras, Z/22/071391
• Kerkstraat 82, het plaatsen van zonnepanelen, Z/22/071437
• Konijnenlaan 48, het plaatsen van zonnepanelen, Z/22/071478
• Lange Kerkdam 46, het kappen van 4 bomen, Z/22/071510
• Langstraat 109, het plaatsen van een luifel boven de entree van de woningen, het 

plaatsen van een luifel boven de winkelpui alsmede het vervangen van de deuren 
van de winkelpui, Z/22/069742

• Molenweg 1A, het plaatsen van zonnepanelen, Z/22/071473
• Prins Hendriklaan 7, het kappen van 1 boom, Z/22/071403 
• Schoolstraat 17, het plaatsen van zonnepanelen, Z/22/069730 
• Van Ommerenpark 200, het kappen van 1 boom (noodkap), Z/22/071419

Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)
• Anemonenweg 16, het kappen van 1 boom, Z/22/070546
• Buurtweg 135, het plaatsen van 2 trekkershutten, Z/22/070937
• Kievietslaan 11, het kappen van 1 boom, Z/22/070416
• Molenstraat 23, het wijzigen van de kozijnindeling in de zijgevel, Z/22/070765
• Ruigelaan 9, het plaatsen van een nieuwe woonwagen op de huidige standplaats, 

Z/22/068529  
• Teylingerhorstlaan 4, het kappen van 3 bomen, Z/22/069954
• Van Bronckhorstlaan 17, het kappen van 2 bomen, Z/22/070694
• Willem III Laan 5, het verwijderen van een constructieve kolom op begane grond, 

Z/22/070723
• Willem III Laan 5, het plaatsen van een gezamenlijke dakkapel op het achterdakvlak, 

Z/22/068790

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 2 december tot en met vrijdag 9 december 2022
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Verlengen beslistermijn aangevraagde omgevingsvergunning
• Van der Doeslaan 8, het intern (constructief) verbouwen van de woning, het 

wijzigen van de gevels, het uitbreiden van het dakterras en het realiseren van een 
zwembad, Z/22/069675

Buiten behandeling gestelde aanvraag omgevingsvergunning
• Sbn Doormanlaan 40, het plaatsen van zonnepanelen, Z/22/069086

Verleende evenementenvergunning
• het houden van de Clingendaelcross op 27 november 2022 door de Hague Road 

Runners

Verkeersbesluit of -medeling
• Oostdorperweg 195, intrekkingsbesluit laadpaal 

Ruimtelijk plan of omgevingsdocument
• Bestemmingsplan ‘Laan van Pluymestein 11 en Het Kerkehout 64’ gewijzigd 

vastgesteld

Andere beschikking
• Uitschrijving kinderdagverblijf (KDV) Teddy Kids ASH aan de Deijlerweg 153, 

2241 AE Wassenaar uit Landelijk Register Kinderopvang

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. 


