
Aangevraagde omgevingsvergunningen
• Bremhorstlaan 1A, het kappen van twee bomen

• Burchtplein 8, het kappen van twee bomen

• Duinweg 4, het kappen van twee bomen

• Eikendael 37, het vervangen van de schuur/blokhut

• Groen van Prinstererlaan 3, het kappen van een boom

• Kerkstraat 82, het verbouwen van de woning en het bouwen van een nieuw 

 bijgebouw

• Tuinpad 61, het aanbouwen van de achtergevel

• Van der Oudermeulenlaan 9, het vervangen van de kozijnen en het aanleggen van   

 vloerisolatie

• Van Duivenvoordelaan 46, het kappen van een boom

• Van Montfoortlaan 16, het kappen van twee bomen

• Wittenburgerweg 172, het kappen van twee bomen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
• Anemonenweg 11, het vervangen van de kozijnen

• Deijlerweg 76, het kappen van een boom

• Klein Persijnlaan 23, het kappen van een boom

• Laan van Koot 13, het kappen van twee bomen

• Molenweg 29, het plaatsen van een houten schuur en het vervangen van de 

 schutting

• Prins van Wiedlaan 40, het plaatsen van zonnepanelen

• Rodenburglaan 28, het plaatsen van een dakkapel

• Van Polanenpark 45, het wijzigen van de inrit voor het realiseren van een bijgebouw

Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
• Laan van Koot 10A, het wijzigen van de uitweg

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.

Overige overheidsinformatie
• Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Haaglanden 01 juni 2020

Ontwerpbestemmingsplan Ammonslaantje naast 39 ter visie
Het college van burgemeester en wethouders van Wassenaar heeft het ontwerp 

bestemmingsplan ‘Ammonslaantje naast 39’ vastgesteld. Het bestemmingsplan legt bin-

nen de ter plekke reeds geldende woonbestemming een bouwvlak neer voor een 

woning op het perceel aan het Ammonslaantje naast 39. Het ontwerpbestemmingsplan 

ligt vanaf donderdag 11 juni tot en met woensdag 22 juli voor een ieder ter inzage bij het 

Klant Contact Centrum in het gemeentekantoor aan de Johan de Wittstraat 45. Het plan 

is ook in te zien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl en op www.wassenaar.nl.

Tijdens de ter inzage legging kan een ieder schriftelijk zienswijzen indienen tegen dit 

ontwerp bestemmingsplan 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 ter inzage legging, een tele-

fonische afspraak te worden gemaakt via telefoonnummer via nummer 14070.

woensdag 17 juni t/m woensdag 24 juni 2020
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