
Aangevraagde omgevingsvergunningen
• Burgemeester Geertsemalaan 13, het verbouwen van de gevel

• Duinvoetlaan 9, het bouwen van een hobbykas

• Eikensteinstraat 6, het plaatsen van een dakkapel

• Hogerbeetsstraat 1, het kappen van 1 boom

• Kievietslaan 13, het vervangen van de schuur

• Laan van Koot 16B, het realiseren van een uitrit

• Narcislaan 14, een constructieve doorbraak

• Oostdorperweg 202, het kappen van 1 boom

• Oud Wassenaarseweg 15, het kappen van 3 bomen

• Pompstationsweg 351, het slopen van de nafi lters 1 en 2 met behoud van de 

reinwaterkelder op het terrein van de waterzuivering

• Raadhuislaan 22, het plaatsen van een speeltoestel in de vorm van een rijtuig met 

paarden

• Rijksstraatweg 793, het kappen van 1 boom

• Schouwweg 65B , het kappen van 1 boom

• Van Calcarlaan 28, het kappen van 1 boom

• Van Calcarlaan 31, het kappen van 1 boom

• Van Zuylen van Nijeveltstraat 210, het realiseren van een uitbouw

Verlengen aanvraag beslistermijn
• Van Bommellaan 10, het plaatsen van een schuur en een fi etsenstalling

Verleende omgevingsvergunningen
• Bloemcamplaan 38, het plaatsen van zonnepanelen op het zijdakvlak

• Burchtlaan 12, het plaatsen van een fi etsenberging en een schutting

• De Lus 17, het kappen van 1 boom

• Duinweg 6, het bouwen van een woning

• Groot Haesebroekseweg 47, het plaatsen van zonnepanelen op het zijdakvlak

• Jagerslaan 2, het bouwen van een woning

• Kerkstraat 53, het kappen van 1 boom

• Pieter Postlaan 16, het kappen van 1 boom

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

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

• Santhorstlaan 6, het kappen van 1 boom

• Schouwweg 17, het kappen van 3 bomen

Verleende omgevingsanalyse (uitgebreide procedure)
• Rust en Vreugdlaan, het herstellen van landgoed Rust en Vreugd

Verleende overige vergunningen
• straatfeest aan de Helmlaan op 6 september 2020

• verleende drank- en horecavergunning aan Breitner BV aan de Groot 

Haesebroekseweg voor het horecabedrijf Koninklijke Haagsche Golf en Countryclub

• verleende exploitatievergunning aan Breitner voor het pand Groot 

Haesebroekseweg 22 te Wassenaar voor het horecabedrijf Koninklijke Haagsche Golf 

en Countryclub

• verleende exploitatievergunning restaurant Saffron inclusief terras voor de 

Luifelbaan 56 te Wassenaar

• verleende drank- en horecavergunning voor Luifelbaan 56 voor restaurant Saffron

Overige besluiten
• Katwijkseweg 7, aanwijzen locatie Restaurant de Baron als huis der gemeente

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 bezwaar termijn. 

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 Gemeente-

blad 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.

vrijdag 1 september t/m vrijdag 8 september 2020
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