
Aangevraagde omgevingsvergunning 
• Acacialaan 3, het verbouwen van de woning, Z/22/071734
• Araweg 4, het vervangen van de bestaande schuur, Z/22/071635
• Bloemcamplaan 58, het doorbreken van een muur tussen bijkeuken en woonkamer, 

Z/22/071716
• Klein Persijnlaan 37, het vervangen van de kozijnen, Z/22/071633
• Klein Persijnlaan 37, het plaatsen van 6 zonnepanelen, Z/22/071634
• Koninginneweg 10, het kappen van 1 boom, Z/22/071686
• Middelweg 104, het aanpassen van het dak, Z/22/071670
• Prinsenweg 19, het plaatsen van een dakkapel, Z/22/071587
• Rijksstraatweg 785, het kappen van 2 bomen, Z/22/071563
• Santhorstlaan 2, het vervangen van de dakkapel, Z/22/071671
• Storm van ‘s-Gravesandeweg 42, het plaatsen van een dakkapel, Z/22/071609
• Teylingerhorstlaan 6, het vervangen van een bestaand bijgebouw en het bouwen 

van een nieuw bijgebouw, Z/22/071610
• Teylingerhorstlaan 6, het bouwen van een zwembad, Z/22/071632
• Tuinpad 75, het uitbreiden van de woning, Z/22/071697
• Zijdeweg 54, het plaatsen van reclame, Z/22/071652
• Zijllaan 24, het plaatsen van zonnepanelen, Z/22/071695

Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)
• Acacialaan 1, het kappen van 1 boom, Z/22/070569
• De Wassenaarse Slag 31̧ het plaatsen van twee units, Z/22/064367
• Katwijkseweg 33, het wijzigen van de restaurantfunctie naar 15 kamers voor 

Oekraïense vluchtelingen, Z/22/069659
• Park Oud Wassenaar 2, het kappen van 1 boom, Z/22/070447
• Rijksstraatweg 200, het intern constructief wijzigen van het bouwwerk en 

uitbreiden van de vloer ter plaatste van een vide, Z/22/071053
• Stadhoudersplein 4, het her-ontwikkelen van de begane grond, Z/21/061533
• Van Zuylen van Nijeveltstraat 4, het wijzigen van de kapverdieping, Z/22/070445
• Weijermanstraat 1, het kappen van 1 boom, Z/22/070767

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 9 december tot en met vrijdag 16 december 2022
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Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
• Berkheistraat 15, het bouwen van een schuur en het aanleggen van een inrit, 

Z/22/069948

Verleende evenementenvergunning
• Voor houden van vinylbeurs op 9 april 2023 door Gijs Discounter. op het 

marktterrein aan de Berkheistraat, Z/22/068515

Verkeersbesluit of -mededeling
• Oostdorperweg 195, intrekkingsbesluit laadpaal, Z/22/068767

Andere beschikking
• Deijlerweg 153, uitschrijving kinderdagverblijf (KDV) Teddy Kids ASH uit Landelijk 

Register Kinderopvang, Z/22/070847
• Middelweg 31a, uitschrijving Naschoolse opvang (BSO) Dol - Gelukkig uit Landelijk 

Register Kinderopvang, Z/22/071504
• Middelweg 33, uitschrijving Naschoolse opvang (BSO) Dol - Blij uit Landelijk 

Register Kinderopvang, Z/22/071506

Raads- en commissievergadering in Raadhuis De Paauw

Commissie Mens & Maatschappij, maandag 12 december, aanvang 19.30 uur
Onder andere op de agenda:
• Sociaal kernteam*
• Stand van zaken subsidies 2023*

Raadsvergadering, dinsdag 13 december 2022 19.30 uur
Onder andere op de agenda: 
• Raadpleegbrief Wensen en bedenkingen samenwerkingsovereenkomst met 

Rijksvastgoedbedrijf*
• Bijstelling investeringsbudget Damwand Havenkade*
• Raadsvoorstel Verordening uitvoering en handhaving omgevingsrecht Wassenaar 2023*
• Verordening Instelling Adviescommissie Omgevingskwaliteit Wassenaar*
• Startnotitie Integraal Veiligheidsbeleid Wassenaar
• Onderzoek Rekenkamercommissie participatie in de RES*
• Najaarsnota 2022*
• Belastingverordeningen 2023*

Spreekrecht: over de met * aangegeven agendapunten kan in principe worden inge-
sproken. Wilt u inspreken neem dan uiterlijk 12 december a.s. voor 12:00 uur contact 
op met de griffie via griffie@wassenaar.nl

Meer informatie: Kijk voor de complete agenda en de bijbehorende stukken op 
www.wassenaar.nl/gemeenteraad


