
Aangevraagde omgevingsvergunningen
• Anemonenweg 13, het kappen van een boom
• Bloemcamplaan 74, het plaatsen van zonnepanelen
• Buurtweg 135 (BR25), het kappen van dertien bomen
• Deijlerweg 12, het bouwen van een hobbykas
• Deijlerweg 159, het bouwen van een hobbykas
• Dennenlaan 3, het kappen van bomen
• Eikendael 21, het uitbouwen van de woning
• Teylingerhorstlaan 6, het kappen van zes bomen
• Tuinpad 31, het kappen van drie bomen 
• Van Brienenlaan, het kappen van twee bomen
• Van Polanenpark 69, het kappen van een boom
• Van Zuylen van Nijeveltstraat 249, het wijzigen van de gebruiksfunctie op de begane 

grond
• Waldeck Pyrmontlaan 1, het aanpassen van het interieur
• Waldeck Pyrmontlaan 29, het kappen van een boom

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
• Duinvoetlaan 9, het bouwen van een hobbykas
• Kerkeboslaan 6, het bouwen van een bijgebouw
• Luifelbaan 58, het uitbreiden van de woning op de eerste verdieping

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 18 september t/m vrijdag 25 september 2020
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alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Kom je terug uit een land  
met een oranje reisadvies  

vanwege corona?

Actuele reisadviezen: www.nederlandwereldwijd.nl

Dringend advies: blijf  
10 dagen in thuisquarantaine
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• Meijendelseweg 3, het slopen en bouwen van een nieuwe woning
• Oostdorperweg 208, het herbouwen van een schuur
• Schout bij Nacht Doormanlaan 46, het kappen van zeven bomen
• Stoeplaan 22, het plaatsen van een entreepoort en hekwerk

Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
• Eikenhorstlaan 5, het maken van een terras en een zwembad in de tuin 
• Konijnenlaan 24A, het slopen van de woning en het bouwen van een nieuwe woning 

met bijgebouw en zwembad
• Middelweg 22, het uitbreiden van de bestaande woning
• Oostdorperweg 208, het herbouwen van een schuur

Geweigerde omgevingsvergunning (reguliere procedure)
• Strandwal 161, het kappen van een boom

Verkeersbesluiten
• Burmanlaan, reserveren parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen 
• Hogeweg, reserveren parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen
• Jagerslaan, reserveren parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen
• Van Cranenburchlaan, reserveren van parkeerplaatsen voor het opladen van 

elektrische voertuigen
• Molenplein, eenrichtingsverkeer 
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