
Aangepaste openingstijden tijdens de 
feestdagen
Op dinsdag 20 december vanaf 15:30 uur is het Gemeentekantoor gesloten in 
verband met een personeelsbijeenkomst. 

Maandag 26 december is het Gemeentekantoor gesloten.

Het Gemeentearchief is gesloten van 23 december 2022 t/m 2 januari 2023 
i.v.m. feestdagen.

Aangevraagde omgevingsvergunning 
• Berkheistraat 27, het kappen van 1 boom, Z/22/071908 
• Distellaan 4, het vervangen van de dakkapellen, Z/22/071936
• Kerkstraat 87, het plaatsen van 3 zonnepanelen, Z/22/071910 
• Konijnenlaan 15, het kappen van 7 bomen, Z/22/071850 
• Naast Laan van Hoogwolde 1, het bouwen van een ééngezinswoning met 

aangebouwd bijgebouw en buitenzwembad, Z/22/071940 

Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)
• Dennenlaan 10, het kappen van 1 boom, Z/22/070900 
• Dokter Duetzlaan 11, het plaatsen van een fi etsenhok, Z/22/070550 
• Duinweg 31, een kozijnwijziging in de gevel, Z/22/071089
• Groot Haesebroekseweg 29B, het creëren van een hellingbaan en een interne 

constructieve wijziging, Z/22/068280
• Hofl aan 24, het plaatsen van zonnepanelen, Z/22/071488 
• Julianaweg 12, het kappen van 2 bomen, Z/22/071052
• Prins van Wiedlaan 4, het plaatsen van 3 airco-buitenunits, Z/22/068086 
• Rijksstraatweg 422, het isoleren van de kapconstructie en het plaatsen van een 

binnenwand, Z/22/069572
• Rijksstraatweg 554, het plaatsen van voorzetramen en mechanische 

ventilatiesysteem en het isoleren van de dakconstructie, Z/22/069503
• Santhorstlaan 2, een constructieve wijziging op de begane grond, Z/22/071085 
• Sbn Doormanlaan 2, het kappen van 1 boom, Z/22/070693 
• Teylingerhorstlaan 1, het aanpassen van de garage en het bouwen van een 

overkapping, Z/22/068710
• Teylingerhorstlaan 16, het kappen van 1 boom, Z/22/070610 

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 16 december tot en met vrijdag 23 december 2022
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Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
• Lijsterlaan 1, het plaatsen van 12 zonnepanelen, Z/22/070549 

Geweigerde omgevingsvergunning
• Prinsenweg 97, het plaatsen van zonnepanelen, Z/22/068280

Andere vergunning
• Kerkstraat 5, verleende ontheffi ng sluitingstijden voor 25 op 26 december 2022 tot 

03.00 uur, Z/22/070970/070969
• Raaphorst 6, verleende alcohol- en exploitatievergunning Theehuis de Horsten, 

Z/22/070600/70599

Evenementenvergunning
• Verleende aanvullende vergunning evenement plaatsing kerststal en kerstkoor door 

stichting Centrummanagement Wassenaar op 17 december 2022 in de Langstraat
• Verleende vergunning voor houden van vinylbeurs op 9 april 2023 door Gijs 

Discounter. op het marktterrein aan de Berkheistraat

Andere beschikking
• Algemeen verbindend voorschrift (verordening): Verordening afvalstoffenheffi ng 

Wassenaar 2023
• Algemeen verbindend voorschrift (verordening): Verordening hondenbelasting 

Wassenaar 2023
• Algemeen verbindend voorschrift (verordening): Verordening liggeld Wassenaar 2023
• Hogeboomseweg 6, Melding Activiteitenbesluit milieubeheer 
• Pompstationsweg 351 te Den Haag, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht


