
Aangevraagde omgevingsvergunningen
• Buurtweg 18, het aanleggen van een zwembad, 

Z/21/056458

• Bloemcamplaan 53, Interne doorbraak tussen kamer en 

keuken, Z/21/056847

• Centrumgebied, nieuwe bestrating en 

inrichtingselementen, Z/21/056688

• De Wassenaarse Slag 29, kapaanvraag voor bomen in de 

wijk de Kievieten, Z/21/056841

• Hillenaarlaan 11, vergroten entree aan de voorzijde, 

Z/21/056823 

• Meijendel, het verrichten van diverse werkzaamheden, 

Z/21/056529

• Nachtegaallaan 1, het kappen 4 bomen, Z/21/056603

• Pompstationsweg 351, bouw gebouw voor installaties 

van zonnepanelen, Z/21/056751

• Rijksstraatweg 426, het kappen van 1 boom, Z/21/056486

• Storm v ‘s-Gravesandeweg 149, het bouwen van een 

fietsenhok, Z/21/056562

• Van Cralingenlaan 9, nieuwe uitbouw, Z/21/05674

• Van Cranenburchlaan 161, het vervangen van de kozijnen, 

Z/21/056561

• Van Zuylen van Nijeveltstraat 5, het plaatsen van een 

overkapping, Z/21/056612

• Verlengde Kerkeboslaan 30, het plaatsen van 

zonnepanelen, Z/21/056568

Verleende omgevingsvergunningen 
(reguliere procedure)
• Adrianastraat 10, het kappen van 1 boom, Z/21/055153

• Bellesteynlaan 22, het plaatsen van een dakkapel, 

Z/21/054784

• Burmanlaan 69, het bouwen van een nieuwe gymzaal, 

Z/21/052701

• Buurtweg 21, het verbouwen van de villa, Z/21/054641

• Deijlerweg 159, het bouwen van een hobbykas op 

volkstuincomplex Ter Weer, Z/21/055467

• Deijlerweg 76, het kappen van 1 boom, Z/21/055237

• Distellaan 2, het verbouwen van de woning, Z/21/053269

• Gang, het herstellen van de oostelijke tuinmuur van het 

Baljuwhuis, Z/21/054316

• Groot Haesebroekseweg 59, het kappen van 1 boom, 

Z/21/054987

• Jonkerlaan 54, het kappen van 4 bomen, Z/21/055113

• Konijnenlaan 8, het plaatsen van een houten tuinschuur, 

Z/21/053799

• Louisestraat 40, het kappen van 2 bomen, Z/21/055117

• Omgeving Van Hogendorpstraat, het renoveren van 125 

woningen, Z/21/053298

• Papeweg 4, het slopen van de woning, Z/21/055240

• Tuinpad 59, het realiseren van een bijgebouw, 

Z/21/054715

Verleende omgevingsvergunning 
(uitgebreide procedure)
• Omgeving Raadhuislaan, 2 nieuwe bruggen aanleggen 

in landgoed De Paauw en Backershagen, Z/21/053967

Verlengen aanvraag beslistermijn
• Plein 14, het uitbreiden van het restaurant, Z/21/054764

• Schouwweg 81 F13, het plaatsen van een fietsenstalling 

op het terrein Wavopark, Z/21/052582

Buiten behandeling gestelde aanvraag 
omgevingsvergunning
• Prins Frederiklaan 14, het plaatsen van een 

toegangspoort, Z/21/053331

Ruimtelijke plannen
• Park Lentevreugd, ter inzage het realiseren van het 

uitkijkplatform, Z/20/049168
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BEKENDMAKINGEN 

Hieronder staat een overzicht van de bekendmakingen. De 

volledige bekendmaking 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.overuwbuur.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 bekend-

makingen 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 wetge-

ving.

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 echter geen rechten worden ontleend aan het 

ontbreken van een bericht in het overzicht.

Kijk voor meer informatie op 

www.wassenaar.nl/bekendmakingen.

Beleidsregels 
• Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) 

Wassenaar 2021

Andere besluiten van algemene strekking
• Inwerkingtreding Verordening tot tweede wijziging van 

de Financiële verordening Wassenaar 2018

• Eerste wijziging van het Mandaatbesluit gemeente 

Wassenaar 2019

• Aanwijzing invorderingsambtenaar

• Aanwijzing heffingsambtenaar

• Welstandscriteria zonnepanelen en -collectoren

• Algemeen verbindend voorschrift (verordening): - 

Budgethoudersregeling gemeente Wassenaar 2019

• Aanwijzingsbesluit ondergrondse container voor 

huishoudelijk restafval:

- nabij de Van Duivenvoordelaan 274

- nabij de Hofcampweg 46

- nabij Nieuw Rijksdorp nr. 2

- nabij de Zuidwijklaan 196

- nabij De Burgemeester Staablaan 2, Wassenaar

- nabij De Lignestraat 2

- nabij Burmanlaan 114

- nabij de Ernst Casimirstraat 2

- nabij de Van Duivenvoordelaan 132

- de Van Duivenvoordelaan 416

- nabij Van Gybelandhof 1

Monumentenprijs 2021

Op zaterdag 11 september, tijdens Monumentendag 2021, 

wordt de winnaar van de Gemeentelijke Monumentenprijs 

2021 bekend gemaakt. Met de prijs wil de gemeente een 

blijk van erkenning en waardering geven aan een persoon, 

een instantie of een initiatief dat zich op bijzondere wijze 

inzet voor de instandhouding van het prachtige Wasse-

naarse Cultureel Erfgoed. De genomineerden zijn Catego-

rie restauratie: Huis Vijverzicht, Categorie onderhoud: 

Villa Ruys, Categorie personen: Fam. Beumer. Kijk voor alle 

informatie op www.wassenaar.nl/monumentenprijs. 

29/30


