
Aangevraagde omgevingsvergunningen
• Bloemcamplaan 4, het uitbreiden van de achterzijde van de woning op 

 de 1e verdieping

• Buurtweg 116, het restaureren van het koffi ehuisje

• Buurtweg 120, het vervangen van de lichtmasten en het plaatsen op nieuwe 

 funderingen

• Buurtweg 90, het toevoegen van een busopstelplaats aan de bestaande 

 parkeerplaats P1

• De Wassenaarse Slag 30, het plaatsen van een paal voor een webcam 

• Eikendael 11, het uitbouwen van de woning en garage 

• Het Eiland 2, het kappen van een boom

• Middelweg 12, het kappen van een boom

• Prinsenweg 78, het plaatsen van zonnepanelen

• Ridderlaan 16, het plaatsen van een dakkapel

• Van Polanenpark 41, het kappen van een boom 

• Van Zuylen van Nijeveltstraat 19, het kappen van een boom

• Waalsdorperlaan 40, het aanleggen van een kunstgrasmat

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
• Hillenaarlaan 60, het wijzigen van de dakopbouw

• Hogerbeetsstraat 29, het wijzigen van de inrit 

• Raaphorstlaan 19D, het kappen van bomen 

• Van Bergenlaan 17, het slopen van de huidige woning en het bouwen van een nieuwe  

 woning Langstraat 30A,  het wijzigen van de gevel

• Van Bergenlaan 19, het kappen van een boom

• Vleysmanlaan 11, het ver- en uitbouwen van een woning

Geweigerde omgevingsvergunning (reguliere procedure)
• Slingerweg 4, het kappen van een boom

BEKENDMAKINGEN

Hieronder staat een overzicht van de bekendmakingen. De volledige bekendmaking 

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 bezwaartermijn. 

Voor het bepalen van de bezwaartermijn is uitsluitend en alleen de publicatie in het 

digitale Gemeenteblad bepalend. De daar vermelde verzenddatum 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 

echter geen rechten worden ontleend aan het ontbreken van een bericht in het 

overzicht. Kijk voor meer informatie op www.wassenaar.nl/bekendmakingen.

Gemeente Wassenaar op Facebook 

Like gemeente Wassenaar op Facebook en ontvang zo het laatste nieuws, onder andere 

over corona, leuke weetjes over en uit de gemeente, fi lmpjes over activiteiten of bekijk 

mooie foto’s van het vroegere Wassenaar. Wilt u ons iets laten weten? Dat kan ook via 

de Facebookpagina van de gemeente.

Denk mee voor een toekomstbestendig Wassenaar!

Zolang het coronavirus onder controle blijft, 

komt er stap voor stap meer ruimte. Per 1 juni 

vanaf 12.00 uur kunnen we in Nederland 

opnieuw enkele maatregelen versoepelen: 

‘alleen’ wordt weer iets meer ‘samen’. We zijn er met zijn allen verantwoordelijk voor 

om de versoepeling goed te laten verlopen, zodat er per 1 juli en 1 september nog 

meer mogelijk is.

Om dit voor elkaar te krijgen, heeft de gemeente de werkgroep 1,5 meter-

samenleving in het leven geroepen. Naast ambtenaren en bestuurders van de 

gemeente, wil zij dat hierin vertegenwoordigers van organisaties en verenigingen, 

ondernemers en inwoners deelnemen en met ons meedenken over een 

toekomstbestendig Wassenaar.

Denkt u mee?
Heeft u expertise op het gebied van bijvoorbeeld horeca, onderwijs, sport, 

ondernemen of crowd control? Of heeft u een goed idee om ervoor te zorgen dat we 

in Wassenaar de 1,5 meter-maatregelen beter en makkelijker kunnen naleven? Dan 

zijn wij op zoek naar u! Ook jongeren worden van harte uitgenodigd om met ons 

mee te denken. Meld u aan via het mailadres denkmee@wassenaar.nl. Vermeld 

daarbij uw naam en omschrijf kort op welke manier u kunt bijdragen.

Vraag aan de 1,5 meter werkgroep?
Heeft u een concrete vraag aan de 1,5 meter werkgroep? Stuur dan een e-mail aan 

gemeente@wassenaar.nl t.a.v. 1,5 meter werkgroep.
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