
Aangevraagde omgevingsvergunningen
• Backershagenlaan 12, het bouwen van een bijgebouw  

• Burmanlaan 61, het plaatsen dakkapel aan de voorzijde

• Diverse locaties, het kappen van 54 bomen

• Duinlustweg 17, het vervangen van een hekwerk

• Groot Haesebroekseweg 37, het kappen van drie bomen

• Hofl aan 26, het vergroten van de woning

• Klingelaan 24, het verbouwen van de woning

• Maaldrift 7B, het plaatsen van een scherm

• Rijksstraatweg 392, het restaureren van villa Eikenrode

• Schout bij Nacht Doormanlaan 49, het renoveren en uitbreiden van de woning

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
• Bijdorpstraat 10, het maken van een eenlaagse aanbouw

•  Buurtweg 11, het verbouwen en uitbreiden van de overdekte sportaccommodatie en 

het realiseren van een nieuw entreegebied

• Buurtweg 11, het realiseren van een kelder

• Dokter Doelmanlaan 24, het plaatsen van een dakkapel

• Duinweg 4, het kappen van een boom

• Groot Hoefi jzerlaan 69, het maken van een constructieve doorbraak 

• Kerkstraat 5, het verbouwen van de eerste verdieping naar een woonlaag 

• Storm van ‘s-Gravesandeweg 81, het maken van een constructieve doorbraak

• Vleysmanlaan 10, het kappen van acht bomen

Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
• Katwijkseweg 23, het kappen van tien bomen

Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
•  Hofcampweg 258, bekendmaking omgevingsdienst Haaglanden namens burgemees-

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.

ter en wethouders van Wassenaar  besluit verlening omgevingsvergunning te verle-

nen inzake het verplaatsen van de gasfl essenopslag

Openbare bekendmaking
• Oostdorperweg 37a, tijdelijke sluiting

Verkeersbesluit
•  Buurtweg 122, reserveren vier parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen, 

parkeerterrein sportcomplex De Roggewoning

DIVERSEN

Werkzaamheden Prinsenweg van 13 januari 
tot en met 27 maart

Vanaf maandag 13 januari werkt Liander aan het 
energienet aan de Prinsenweg. Ook Dunea voert 
werkzaamheden uit aan de waterleiding. Er wordt 
gewerkt in het voetpad, de parkeervakken en 
fi etsstrook/oostelijke rijbaan ter hoogte van de woningen 
Prinsenweg 57/59 tot en met Prinsenweg 111.

De werkzaamheden
Van maandag 13 januari tot en met vrijdag 27 maart werkt Liander aan de 

gasleidingen en elektriciteitskabels in een gedeelte van de Prinsenweg. De huidige 

kabels en leidingen zijn verouderd en worden vernieuwd. Tegelijk met deze 

werkzaamheden werkt ook Dunea aan de waterleiding. Tijdens de werkzaamheden 

blijven de woningen (te voet) bereikbaar.

Verkeersmaatregelen
Uit veiligheidsoverwegingen wordt het zuid-noord verkeer op de Prinsenweg 

(oostelijke rijbaan) tijdens de werkzaamheden omgeleid. Doorgaand verkeer wordt 

omgeleid via de N-44. De omleidingen worden met borden aangegeven en zijn ook 

te vinden op de projectpagina www.wassenaar.nl/prinsenweg.

Meer informatie en contact
De werkzaamheden voor het gehele werk worden uitgevoerd door aannemer Van 

Voskuilen Woudenberg bv. De uitvoerder van aannemer Van Voskuilen Woudenberg 

bv is de heer R. Kors. Hij is op werkdagen bereikbaar van 08.00 uur tot 16.00 uur via 

telefoonnummer 06-46316175. Kijk ook voor meer informatie op 

www.wassenaar.nl/prinsenweg.
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