
Aangevraagde omgevingsvergunningen
• Hertelaan 10, het realiseren van een nieuwe carport
• Konijnenlaan 23, het kappen van vier bomen
• Oud Wassenaarseweg 10, het kappen van een boom
• Prins van Wiedlaan 4, het verbouwen van de woning
• Van Zuylen van Nijeveltstraat 214, een opbouw op het balkon aan de achterzijde

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
• Anemonenweg 13, het kappen van een boom
• Bloemcamplaan 74, het plaatsen van zonnepanelen op het voordakvlak
• Bremhorstlaan 27, het kappen van 1 boom
• Bremhorstlaan 3, het plaatsen van zonnepanelen op het zijdakvlak
• Dahliahof 6, het aanpassen van de voorgevel
• Deijlerweg 12, het kappen van twee bomen
• Dennenlaan 3, het kappen van vier bomen
• Eikendael 11, het uitbouwen van de woning en garage
• Eikendael 9, het realiseren van een uitrit
• Herenweg 6, het vervangen van de kozijnen
• Laan van Rhemen van Rhemenshuizen, het optimaliseren van winning 6.2 in het

duingebied Berkheide
• Van Brienenlaan, nabij de bunker, het kappen van twee bomen
• Van Cralingenlaan 18, het kappen van een boom
• Van Oldenbarneveltweg 40, het verwijderen van een balkon muur en het plaatsen van

een nieuw balkon hek
• Waldeck Pyrmontlaan 29, het kappen van een boom
• Weteringlaan 6A, het kappen van twee bomen

Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
• Buurtweg 17, het bouwen van een vrijstaande villa

Ruimtelijke plannen
• Anterieure overeenkomst Vreeburglaan
• Terinzagelegging vastgesteld bestemmingsplan ‘Vreeburglaan’

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.
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Overige besluiten van algemene strekking
• Besluit tot vaststelling openbare ruimte ‘Ridderhof’

Verkeersbesluiten
• Burchtlaan, reserveren van parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen
• Molenplein
• Parkeerverbodszone bedrijventerrein Maaldrift

Woensdag 11 november: Online EnergyParty:
meld je aan op www.buurkracht.nl
Met je buren of straatgenoten de energierekeningen naast elkaar leggen en de
kosten vergelijken. Dat is in het kort de Online EnergyParty. Meld je nu aan
voor de EnergyParty op maandagavond 11 november. Of verzamel een groepje
van vijf tot acht buren en geef er zelf een.

Er zijn verschillende mogelijkheden. Kijk voor meer informatie en aanmelden als 
gespreksleider/host op www.buurkracht.nl. Liever eerst deelnemen? Dat kan 
natuurlijk ook! Gebruik dan dezelfde link. Of download de app van Buurkracht en 
kijk wanneer er een EnergyParty in jouw buurt is.

Hoe werkt het? 
Je volgt de party vanuit je eigen huis op je computer. Met je jaaroverzicht in de 
hand  en dorpsgenoten op het scherm krijg je inzicht in jouw energieverbruik. Met 
ideeën die voor jouw huis het energieverbruik omlaag brengen stap je later op de 
avond achter je pc vandaan. Tijdens de party helpt een deskundige gespreksleider 
jullie op weg. Je bekijkt samen met zo’n acht buren je energieverbruik en bespaar-
mogelijkheden. Iedereen heeft aan het eind van de avond een concreet en persoon-
lijk plan. Jij bepaalt hoe en wanneer je dit plan uitvoert.

Wat levert het je op?
Bijna iedereen die meedoet, huurder of eigenaar, verlaagt zijn energierekening door 
kleine veranderingen in huis. Dit kan fl ink schelen, soms honderden euro’s. En kies 
je voor grotere aanpassingen zoals isolatie, dan breng je de stookkosten nog verder 
omlaag en werk je mee aan de reductie van CO

2
.

Meld je nu aan voor 11 november – tijdstip en nadere info volgt na aanmelding - dan 
wordt het een surprise party!

Kijk voor de meest recente cijfers op www.ggdhaaglanden.nl/dashboard


