
Aangevraagde omgevingsvergunningen
• De Lus 17, het kappen van een boom 

• Eikendael 26, het uitbouwen van de woning

• Kerkstraat 53, het kappen van een boom

• Middelweg 22, het uitbreiden van de bestaande woning

• Oostdorperweg 208, het herbouwen van een wagenschuur

• Pieter Postlaan 16, het kappen van een boom

• Prins van Wiedlaan 1A, het kappen van een boom

• Ruigelaan 1A, het uitbreiden en renoveren van de opslagloods

• Santhorstlaan 6, het kappen van een boom

• Wittenburgerweg 122, het uitbreiden van de keuken

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
• Bloemcamplaan 52, het plaatsen van zonnepanelen op het voordakvlak

• Bloemluststraat 7, het maken van een opbouw

• Bremhorstlaan 1A, het kappen van twee bomen

• Bremhorstlaan 3, het verrichten van diverse werkzaamheden

• Burchtplein 8, het kappen van twee bomen

• Duinvoetlaan 6, het kappen van een boom

• Groen van Prinstererlaan 3,  het kappen van een boom

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

• Klingelaan 28,  het kappen van een boom

• Prinsenweg 78, het plaatsen van zonnepanelen op de daken van de garage en 

 woning

• Reijerlaan 6, het plaatsen van drie dakkapellen

• Schout bij Nacht Doormanlaan 46, het uitbreiden van de woning

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

 vloerisolatie

• Van Duivenvoordelaan 46, het kappen van een boom

• Wittenburgerweg 172, het kappen van drie bomen

Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
• Deijlerweg 127, het verbouwen van de bestaande bovenwoning en transformeren van  

 het uitvaartcentrum naar een nieuwe woning

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)
• Meijendelseweg 3, het slopen en bouwen van een nieuwe villa

Verordeningen
• Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Wassenaar houdende regels over  

 de duurzaamheidsvoucher (Subsidieverordening Duurzaamheidsvoucher Wassenaar)

Beleidsregels
• Beleidsregels van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente   

 Wassenaar houdende bepalingen over de locatiekeuze voor inzamelvoorzieningen   

 (Beleidsregels locatiekeuze inzamelvoorzieningen Wassenaar)

Verkeersbesluiten
• Cornelis de Wittstraat, reserveren van parkeerplaatsen voor het opladen van elektri 

 sche voertuigen 

• Rijksstraatweg, reserveren van parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische   

 voertuigen

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.
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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.

Deze zomer blikt de gemeente samen met 

Wassenaarders terug en kijkt vooruit!

Deze week staat centraal: ‘Denken in mogelijkheden’

Het college van Wassenaar is inmiddels twee jaar onderweg. Een periode waarin de 

gemeente met veel inwoners, verenigingen en ondernemers heeft samengewerkt. 

Met een aantal van hen kijkt de gemeente terug op hetgeen wat gerealiseerd is en 

wat nog komen gaat. Dit doen we met behulp van infographics en een zestal vid-

eo’s. Wilt u meer weten, meedenken over of reageren op de onderwerpen die aan 

bod komen? Ga dan naar de website van de gemeente www.wassenaar.nl/midterm 

en laat uw bericht achter.

Terugblik op de afgelopen twee jaar
De gemeente kijkt samen met Wassenaarders terug op de afgelopen twee jaar: 

waar heeft de gemeente zich sterk voor gemaakt, met wie heeft de gemeente hierin 

samengewerkt, wat waren de resultaten en wat staat er voor de komende jaren op 

de planning? Zo werken we nu aan een nieuwe eigen ambtelijke organisatie voor 

Wassenaar. Om verder antwoord te geven op deze vragen komt de gemeente vanaf 

20 juli elke week met een korte video en een infographic over verschillende onderw-

erpen: verkeer, het centrum, cultuur, sport en nog veel meer. In de video’s vertellen 

verschillende Wassenaarders over hun betrokkenheid bij het dorp en hoe bijvoor-

beeld de samenwerking met de gemeente verloopt. De infographics geven achter-

grondinformatie over de verschillende onderwerpen. Zo laten we in woord en beeld 

zien waar we ons gezamenlijk in Wassenaar sterk voor maken.

Denkt u ook met ons mee? 
De video’s zijn terug te vinden op de website van de gemeente en via de social 

media kanalen van de gemeente zoals twitter en facebook. Uw opmerkingen en 

ideeën over de verschillende onderwerpen worden zeer op prijs gesteld. Deze ont-

vangen wij graag via het reactieformulier op de website van de gemeente (www.

wassenaar.nl/midtermreview). Door uw reactie werken we met elkaar aan een 

veilig, groen en internationaal dorp, dat in beweging is, waarbij we bouwen aan 

een solide basis, die duurzaam en toekomstbestendig is, waar we denken in mogeli-

jkheden en iedereen meedoet.


