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BEKENDMAKINGEN 

Hieronder staat een overzicht van de bekendmakingen. De volledige bekend making 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 bekend makingen 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 Gemeenteblad 
op www.offi cielebekendmakingen.nl. Hier geldt landelijke wetgeving.

Aangevraagde omgevingsvergunningen
• Backershagenlaan 48, het kappen van 1 boom, Z/22/063685
• Baronielaan 2, het opbouwen van de bestaande werkplaats met een woning, Z/22/063909
• Dr. Mansveltkade 11, het plaatsen van een tijdelijk gebouw, Z/22/063914
• Groen van Prinstererlaan 9, het kappen van bomen, Z/22/063885
• Groot Haesebroekseweg 22, het kappen van 11 bomen, Z/22/064012
• Het Kerkehout 95, het plaatsen van een dakkapel, Z/22/063860
• Johannastraat 2, het realiseren van een inrit in de voortuin, Z/22/063820
• Oostdorperweg 74, het wijzigen van de bestaande kap, Z/22/063874
• Prinses Marielaan 22, het kappen van 1 boom, Z/22/064008

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
• Backershagenlaan 13, het uitbreiden van de woning met een aanbouw, Z/22/062935
• Bloemcamplaan 31, het verrichten van diverse werkzaamheden, Z/22/063110
• Bremhorstlaan 14-16, een aanbouw met dakterras aan de achterzijde, Z/22/062424
• Duinweg 18A, het plaatsen van 20 zonnepanelen, Z/22/063459
• Twickelstraat 1, het kappen van 1 boom, Z/22/063264
• Verlengde Kerkeboslaan 32, het doorbreken van een dragende binnenmuur, Z/21/061234
• Verlengde Kerkeboslaan 32, het plaatsen van 26 zonnepanelen, Z/21/061120

Andere beschikking
• Oostdorperweg 199A, ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
• Zitting centraal stembureau over de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen 2022

Ruimtelijk plan of omgevingsdocument
• Bestemmingsplan ‘Oostdorperweg 198 en 203’ gewijzigd vastgesteld

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 Staats courant 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.

Wassenaar schetst staat van de gemeente 
voor nieuwe raad
Wat heeft Wassenaar in de portemonnee? Wat wordt er gedaan op het gebied 
van groen? Aan welke verkeersprojecten wordt op het gemeentekantoor gewerkt 
en hoe gaat het eigenlijk met de jeugdzorg?  Het ‘overdrachtsdocument’ geeft 
antwoord op deze en heel veel andere vragen. U kunt het document inzien op 
www.wassenaar.nl/overdracht

Meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronavirus

of bel 0800-1351

Verdere versoepelingen
De huidige coronavariant is minder ziekmakend en het aantal mensen dat met corona op de IC wordt 

opgenomen, blijft beperkt. Daarom wordt er verder versoepeld, per direct en per 23 maart. 
Let wel: corona is niet weg. Respecteer elkaars keuzes, bijvoorbeeld als iemand een 

mondkapje draagt op een plek waar je het zelf niet zou doen. 

15 maart 2022

Zorg voor voldoende 
frisse lucht.

Haal een vaccin, 
booster- of herhaalprik. 

Was vaak je handen. Hoest en nies in 
je elleboog.

Klachten? Blijf thuis 
en doe een test.

Bekijk de toegankelijke 
versie op:

rijksoverheid.nl

Adviezen om besmetting te voorkomen: 

Thuiswerken

Het thuiswerkadvies vervalt.
Hybride werken (combinatie thuis
en kantoor) wordt wel gestimuleerd.

Reizen

Per 23 maart geldt:

Reizen vanuit een land binnen
EU/Schengen: test-, herstel-, of
vaccinatiebewijs vervalt. Geen
inreismaatregelen*

Reizen vanuit een land buiten
EU/Schengen:
• Voor EU-burgers: testbewijs

vervalt, geen inreismaatregelen*
• Voor niet-EU burgers: testbewijs

vervalt, EU-inreisverbod blijft in
stand (er zijn uitzonderingen).

Zelftestadvies: direct na aankomst
in Nederland en op dag 5. 

* Gezondheidsverklaring voor inreizen is nog
steeds van kracht.

Mondkapjes

Mondkapjesplicht in en rond het
OV vervalt per 23 maart.  Dit wordt
een advies.

Het blijft verstandig om een
mondkapje te dragen op plekken
waar het druk is.

Mondkapjes blijven verplicht op
luchthavens na security en in
vliegtuigen. 

Coronatoegangsbewijs

Het tonen van het corona -
toegangsbewijs-1G (Testen voor
Toegang) vervalt per 23 maart op
alle locaties. 

In verschillende Europese landen is
een QR-code nog wel nodig voor
bijvoorbeeld bezoek aan horeca.

Testen, isolatie en quarantaine

Klachten? Blijf thuis en doe een
(zelf)test. 

Tweemaal per week preventief
zelftesten in het onderwijs vervalt.

Positief getest? Ga minimaal 5 dagen
in isolatie.

In contact geweest met een 
besmet persoon? Er kan een
quarantaine-advies gelden. 
Doe de quarantainecheck op
quarantainecheck.rijksoverheid.nl .

Meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronavirus
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