
Aangevraagde omgevingsvergunningen
• Araweg 18, het vergroten van de dakkapel, Z/21/057164
• Baljuwstraat 6, het kappen van een boom, Z/21/057184
• Deijlerweg 154, een constructieve doorbraak tussen 

de woonkamer en de keuken, Z/21/057046
• Deijlerweg 58, het kappen van een boom, Z/21/057187
• Diverse locaties, het kappen van diverse bomen, 

Z/21/056981
• Diverse locaties, het kappen van diverse bomen, 

Z/21/057180
• Duinweg 21, het kappen van drie bomen, Z/21/056928
• Groot Haesebroekseweg 15, het maken van een 

aanbouw, Z/21/056988
• Hazelaan 13, het bouwen van een nieuwe villa, 

Z/21/057047
• Hofl aan 24, het vervangen van de kozijnen, Z/21/057191
• Hoge Klei 2A, het vervangen van het glas, Z/21/057169
• Hogeboomseweg 6, het aanpassen van het terrein 

van Avalex, Z/21/057032
• Kievietslaan 29, het kappen van een boom, Z/21/056957
• Konijnenlaan 53A, het uitbouwen van de woning, 

Z/21/056886
• Laan van R. van Rhemenshuizen 12, het verbouwen 

van de woning en het verplaatsen van de entree, 
Z/21/056885

• Langstraat 79, het intern verbouwen van het pand, 
Z/21/056939

• Mariastraat 1, het plaatsen van een overkapping, 
Z/21/057119

• Papeweg 4, het bouwen van een nieuwe woning, 
Z/21/057165

• Slingerweg 2, het bouwen van een nieuwe woning, 
Z/21/056935

• Stompwijckstraat e.o., het kappen van vier bomen, 
Z/21/056948

• Van Cranenburchlaan 21, het vergroten van de 
woning, Z/21/056934

• Van Groeneveltlaan 25, het verbouwen van de 
woning, Z/21/056931

• Van Warmondlaan 26, het kappen van een boom, 
Z/21/057033

• Victorialaan 5A, het plaatsen van een inpandige lift, 
Z/21/056936

• Vleysmanlaan 7, het uitbouwen van de woning, 
Z/21/057005

• Zijdeweg 14, het kappen van een boom, Z/21/057166
• Zijdeweg 54, het renoveren en uitbreiden van het 

hoofdgebouw, Z/21/057043
• Zonneveldweg 55, het transformeren van de 

kleuterschool naar woningen, Z/21/057167

Buiten behandeling gestelde aanvraag omge-
vingsvergunning
• Dr. Mansveltkade 9, overnachten op het perceel, 

Z/20/049727

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere 
procedure)
• Burchtlaan 7, het vergroten van de woning, Z/21/055321
• Burchtlaan 9, het doorbreken van een muur, 

Z/21/055866

• Burmanlaan 71, het kappen van elf bomen, 
Z/21/055462

• Duinweg 16, het kappen van drie bomen, Z/21/055278
• Havenkade, het kappen van dertien bomen vanwege 

vervangen kademuur bij Havenkade, Z/21/055308
• Katwijkseweg 22A, het bouwen van een bijgebouw 

t.b.v. mantelzorg, Z/21/054037
• Konijnenlaan 23, het kappen van een boom, 

Z/21/055610
• Konijnenlaan 53, het wijzigen van een dakkapel, 

Z/21/055468
• Konijnenlaan 53A, het slopen en bouwen van een 

bijgebouw, Z/21/054352
• Laan van Koot 33, het bouwen van een woning en een 

bijgebouw, Z/21/053115
• Laan van Rhemen van Rhemenshuizen 8, het kappen 

van een boom, Z/21/055660
• Nabij landgoed Rust en Vreugd, het verlengen van de 

watergang en het plaatsen van een duiker, 
Z/21/054366

• Prinsenweg 62, het veranderen van de berging naar 
atelier, Z/20/049165

• Rodenburglaan 20, het kappen van vijf bomen, 
Z/21/055767

• Stompwijckstraat e.o., het project betreft de sloop 
van 40 duplexwoningen en de bouw van circa 80 
appartementen, Z/21/055241

• Van der Doeslaan 8, het kappen van bomen, Z/21/053638
• Van Groeneveltlaan 41, het maken van een dakterras 

en een interne constructieve aanpassing, Z/21/055543
• Van Hallstraat 25, het splitsen van een bedrijfspand, 

Z/21/055320
• Van Polanenpark 105, het bouwen van acht 

appartementen, Z/20/049158
• Van Polanenpark 260, het doorbreken van de muur 

tussen de woonkamer en de keuken, Z/21/055711
• Vijverweg 13, het aanleggen van een ondergrondse 

verbinding tussen de kelder van nummer 11 en 
nummer 13, Z/21/054474

• Waalsdorperlaan 40, het kappen van een deel van de 
boom, Z/21/055676

Geweigerde omgevingsvergunning (reguliere 
procedure)
• Storm van ‘s-Gravesandeweg 149, het bouwen van een 

fi etsenhok, Z/21/056562

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (uitge-
breide procedure)
• Oostdorperweg 212A, het renoveren van de 

dienstwoning en de stallen

Verlengen beslistermijn aanvraag omgevings-
vergunning
• Havenkade 1, het vervangen van de kades, Z/21/054996
• Langstraat 28, het uitbreiden van het terras, 

Z/21/055236
• Marktterrein Berkheistraat, het plaatsen van een tijde-

lijke schaatsbaan (Ice Event   Wassenaar), Z/21/052601
• Pompstationsweg 351 (Den Haag), Project E gebouw 

Pompstation Scheveningen, Z/21/056751
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BEKENDMAKINGEN 

Hieronder staat een overzicht van de bekendmakingen. 
De volledige bekend making 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.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 bezwaar termijn. Voor het bepalen 
van de bezwaartermijn is uitsluitend en alleen de 
publicatie in het digitale Gemeenteblad bepalend. De 
daar vermelde verzend datum 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 gemeente rubriek een 
kort overzicht aan van de op internet in het 
Gemeenteblad en/of de Staats courant 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 infor-
matie op www.wassenaar.nl/bekendmakingen.

Rijkswaterstaat werkt twee 
weekenden aan de 
Rijksstraatweg A44/N44

In augustus vervangt Rijkswaterstaat de 
openbare verlichting aan de A44/N44. Hiervoor 
sluit Rijkswaterstaat de weg twee weekenden af. 

Afsluiting en omleidingen
• Weekendafsluiting vrijdag 20 augustus 21.00 uur 

tot maandag 23 augustus 5.00 uur.
Tijdens het eerste weekend wordt de N44 aan 
beide zijden afgesloten vanaf de N14 tot aan de 
aansluiting met de A44. Overdag (tussen 08:00 – 
20:00) wordt er één rijstrook opengesteld 
richting Den Haag. De kruisingen op de N44 
blijven dag en nacht open. 

• Weekendafsluiting vrijdag 27 augustus 21.00 uur 
tot maandag 30 augustus 5.00 uur. 
Tijdens het tweede weekend wordt de N44 geheel 
afgesloten voor verkeer vanaf de N14 tot aan de 
aansluiting met de A44. De kruisingen op de N44 
blijven dag en nacht open.

De fi etspaden en ventwegen blijven tijdens de 
werkzaamheden toegankelijk. Rijkswaterstaat 
plaatst borden met omleidingsroutes. Doorgaand 
verkeer wordt omgeleid via de A4. Tuincentrum De 
Bosrand blijft bereikbaar. Kijk voor alle informatie 
en de omleidingsroutes op www.wassenaar.nl. 

• Zijdeweg 4, het maken van een kleine aanbouw, 
Z/21/054881

Verkeersbesluiten
• Deijlerweg, reserveren van parkeerplaatsen voor 

opladen elektrische voertuigen
• Laan van Koot, reserveren van parkeerplaatsen voor 

opladen elektrische voertuigen
• Menkenlaan, parkeerverbod
• Pastor Buyslaan Aanwijzen kentekengebonden 

gehandicaptenparkeerplaats
• Van Groeneveltlaan, reserveren van parkeerplaatsen 

voor opladen elektrische voertuigen
• Waalsdorperlaan, reserveren van parkeerplaatsen 

voor opladen elektrische voertuigen

Verleende evenementenvergunningen
• Organiseren van kermis aan de Dr. Mansveltkade, 

lampionnenoptocht, puzzelrit, viswedstrijd op 11 tot 
en met 15 augustus 2021 door de Wassenaarse 
Oranjevereniging

• HOP Week op 24 tot en met 27 augustus 2021 bij 
Clingendael

Verordeningen
• Besluit van het college van burgemeester en 

wethouders van de gemeente Wassenaar met regels 
over de vervulling van de treasuryfunctie


