
Aangevraagde omgevingsvergunningen
• De Wassenaarse Slag 8, het kappen van een boom

• Deijlerweg 101, het kappen van een boom

• Deijlerweg 127, het verbouwen van de woning

• Eikenhorstlaan 5, het kappen van drie bomen

• Konijnenlaan 12B, het stucen van de buitenkant van het huis

• Konijnenlaan 49, het kappen van tien bomen

• Koninginneweg 4, het kappen van een boom

• Luifelbaan 58, het uitbreiden van de woning op de eerste verdieping

• Rijksstraatweg 394, het kappen van drie bomen 

• Schouwweg 84, het bouwen van een villa

• Stoeplaan 6, het aanleggen van een zwembad

• Storm van ‘s-Gravesandeweg 151, het kappen van een boom - 

• Van Cralingenlaan 1, het kappen van een boom

• Van der Doeslaan 2, het kappen van een boom

• Van Zuylen van Nijeveltstraat 134, het kappen van een boom

• Van Zuylen van Nijeveltstraat 169, het bouwen van een pergola aan de woning

• Van Zuylen van Nijeveltstraat 269, het realiseren van een dakkapel

• Waalsdorperlaan 40, het kappen van een boom

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
• Berkheistraat 18, het kappen van een boom

• Burchtplein 14B, het kappen van een boom

• Middelweg 50, het maken van een dakopbouw

• Ridderlaan 16, het plaatsen van een dakkapel

• Schout bij Nacht Doormanlaan 49, het uitbreiden en renoveren van de woning d.m.v.  

 een achter-uitbouw en een zij-uitbouw

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.

Verordeningen
• Verordening op het burgerinitiatief gemeente Wassenaar

• Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Wassenaar 2015

• Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2015 gemeente Wassenaar

• Algemene Plaatselijke Verordening Wassenaar 2014

Ontwerpbestemmingsplan ‘Vreeburglaan’ ter inzage
Het college van burgemeester en wethouders van Wassenaar heeft ingestemd met het 

ontwerpbestemmingsplan ‘Vreeburglaan’. Dit bestemmingsplan maakt de bouw van vier 

woningen mogelijk op de locatie Vreeburglaan/Kloosterland. Het ontwerpbestemmings-

plan ligt vanaf 4 juni tot woensdag 15 juli ter inzage bij het Klant Contact Centrum in 

het gemeentekantoor aan de Johan de Wittstraat 45. Het plan is ook in te zien via 

www.ruimtelijkeplannen.nl en op www.wassenaar.nl. Tijdens de terinzagelegging kan 

een ieder schriftelijk zienswijzen indienen op dit ontwerpbestemmingsplan bij de 

gemeenteraad van Wassenaar, Postbus 499, 2240 AL Wassenaar. Ook het indienen van 

mondelinge zienswijzen is mogelijk. Hiervoor dient tijdig, bij voorkeur uiterlijk een 

week voor het einde van de terinzagelegging, een telefonische afspraak te worden 

gemaakt via telefoonnummer 14070.

Vanaf 8 juni testen op coronavirus 
mogelijk in Haaglanden

Vanaf maandag 8 juni kan iedereen in de regio 

Haaglanden die gezondheidsklachten heeft zich ook 

laten testen op het coronavirus in een mobiele 

testunit. Deze mobiele testunit staat op werkdagen ’s 

ochtends tegenover het gemeentekantoor in Naaldwijk en ’s middags bij HMC 

Antoniushove in Leidschendam. 

Bereikbaarheid testlocatie
De mobiele testunit is per fi ets, lopend of per auto bereikbaar. Het is een extra 

testlocatie naast de grote locatie bij het Van der Valk Hotel in Nootdorp. Ook bij deze 

mobiele testunit kunnen mensen zich uitsluitend op afspraak laten testen. Deze 

testunit is tot stand gekomen in samenwerking tussen GGD Haaglanden, HMC 

Antoniushove en het Nederlandse Rode Kruis. 

Landelijk telefoonnummer
Testen kan uitsluitend bij klachten en op afspraak. Via het landelijke telefoonnummer 

0800-1202 kunnen inwoners van regio Haaglanden een afspraak maken voor de 

mobiele testunit of voor de testlocatie in Nootdorp.

woensdag 10 juni t/m woensdag 17 juni 2020
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