
Aangevraagde omgevingsvergunningen
• Gravestraat 2B, het plaatsen van reclame
• Langoed Backershagen bij 38, het verbreden en vernieuwen van twee stuks

garagedeuren
• Rust en Vreugdlaan 11, het vergroten van de bestaande aanbouw
• Slingerweg 18, het kappen van achttien bomen
• Van Cranenburchlaan 15, het plaatsen van een fi etsenberging in de voortuin
• Van Zuylen van Nijeveltstraat 110, het wijzigen van de gevel en een constructieve

wijziging
• Wittenburgerweg 184, het kappen van een boom

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
• Binnenweg 17, het kappen van een boom
• Buurtweg 19, het kappen van een boom
• Buurtweg 93, het maken van een aanbouw en het wijzigen van de gevelindeling
• Deijlerweg 129, het kappen van een boom
• Groot Hoefi jzerlaan 85, het kappen van een boom
• Jonkerlaan 47, het kappen van twee bomen
• Langstraat 109, het bouwen van een nieuwe winkel en drie appartementen
• Lentevreugd, nabij de Katwijkseweg, het verharden van een bestaand wandelpad
• Prinsenweg 7A, het kappen van een boom
• Rijksstraatweg 52, het wijzigen van de gevel, het opsplitsen van het gebouw en

brandveilig gebruik
• RijnlandRoute, het kappen van een boom
• Schouwweg 29, het kappen 22 dode bomen
• Verlengde Kerkeboslaan 24, het kappen van vier bomen

Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
• Waldeck Pyrmontlaan 1, het verbouwen van de woning

Geweigerde omgevingsvergunning (reguliere procedure)
• Raaphorstlaan 19D, het kappen van een boom

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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Ruimtelijke plannen
• Rectifi catie: bestemmingsplan ‘Vreeburglaan’ gewijzigd vastgesteld

Beleidsregels
• Kader voor de plaatsing van laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen

vastgesteld.
• Visie laadinfrastructuur vastgesteld

Overige overheidsinformatie
• Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Haaglanden van 4 november 2020
• Buurtweg 124, melding Activiteitenbesluit milieubeheer
• Rijksstraatweg 60, melding Activiteitenbesluit milieubeheer

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

Actuele stand coronavirus


