
Aangevraagde omgevingsvergunningen
• Buurtweg 17, het bouwen van meerdere huizen

• Duinweg, het bouwen van een nieuwe villa (Kadastraalnr. Sectie F nr. 11369)

• Eikendael 9, het kappen van drie bomen

• Kerkstraat 55, het verbouwen en vergroten van de bestaande woning

• Kievietslaan 26, het maken van een aanbouw

• Lange Kerkdam 97, het plaatsen van veluxramen

• Langstraat 109, het bouwen van een nieuwe winkel en drie appartementen

• Langstraat 26, het uitbreiden van het restaurant

• Lodesteijnstraat 21, het plaatsen van dakkapellen

• Meijendelseweg 3A, het kappen van een boom

• Middelweg 43, het vervangen van het raam en het venster

• Paedtslaan 27, het plaatsen van een dakkapel

• Schout bij Nacht Doormanlaan 19, het maken van een nieuwe berging

• Van Montfoortlaan 32, het aanleggen van een uitrit

• Van Polanenpark 150, het plaatsen van een dakkapel

• Vijverweg 13, het kappen van bomen (herontwikkeling) 

• Waalsdorperlaan, 4B het kappen van elf bomen

• Zijllaan 31, het kappen van drie bomen

Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
• Het Eiland 4, het bouwen van een vrijstaand bijgebouw

Verlening omgevingsvergunning en vaststelling besluit hogere waarden wet 
geluidhinder
• Vinkenlaan 20c

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
• Cornelis de Wittstraat 32, het vergroten van een inpandige constructieve doorbraak

• Diverse locaties, het kappen van 54 bomen

• Oostdorperweg 155, het vergroten van de woning

• Oostdorperweg 157, het vergroten van de woning

• Vinkelaan 20c, het bouwen van een nieuwe villa (Huize van Haaster)

Verleende drank- en horecavergunning
• Plein 18 ten behoeve van Boho 

Verleende exploitatievergunning
• Plein 18 ten behoeve van Boho

Verkeersbesluit
• Ernst Casimirstraat, aanwijzing kentekengebonden gehandicaptenparkeerplaats 

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.

Ideeën over een duurzaam Wassenaar? 

Bezoek de Klimaattafel  
Woensdagavond 19 februari 

Dorpskerk Wassenaar
Meld u aan via www.wassenaar.nl/klimaattafel

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.

Gemeente Wassenaar op Facebook 

Like gemeente Wassenaar op Facebook en ontvang zo leuke weetjes over de gemeente, 

activiteiten die georganiseerd worden en bekijk mooie foto’s van het vroegere Wassenaar. 

Wilt u ons iets laten weten? Dat kan ook via de Facebookpagina van de gemeente.
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