
Gemeente Wassenaar op Facebook 

Like gemeente Wassenaar op Facebook en ontvang zo het laatste 
nieuws, onder andere over corona, leuke weetjes over en uit de 
gemeente, filmpjes over activiteiten en bekijk mooie foto’s van het vroegere Wasse-
naar. Wilt u ons iets laten weten? Dat kan ook via de Facebookpagina van de gemeente.

Evenementenvergunning
• Verleende evenementenvergunning voor bevrijdingsfeest in feesttent bij de Van Zuylen van 

Nijeveltstraat bij Sophiekehuis

• Verleende evenementenvergunning voor de Royal Ten Light vanaf Groenendaal 11, clubhuis 

van The Hague Road Runners op 22 mei 2022

• Verleende evenementenvergunning voor het houden van de Lentefair op 15 mei 2022 bij de 

Katwijkseweg 19a

• Verleende evenementenvergunning voor het houden van de zeepkistenrace op Laan van 

Clingendael op 19 juni 2022

Evenementmelding
• Kennisgeving incidentele festiviteit voor houden van Chiquedagen op 21 en 22 mei 2022 bij 

Duindigt Waalsdorperlaan 29

• Andere melding

• Kennisgeving incidentele festiviteit voor houden van wedstrijden/festiviteit ivm 

lustrumfeest bij Buurtweg 122 Groen Geel op 14 mei 2022

Vergadering in Raadhuis De Paauw

Raadsvergadering, dinsdag 10 mei 2022 19:30 uur
Onder andere op de agenda: 

• Benoeming commissieleden

• Benoemen vertegenwoordiging in verbonden partijen

Spreekrecht: Wilt u inspreken neem dan uiterlijk 9 mei a.s. contact op met de griffie via 
griffie@wassenaar.nl

Meer informatie: Kijk voor de complete agenda en de bijbehorende stukken op 
www.wassenaar.nl/gemeenteraad

BEKENDMAKINGEN 

Hieronder staat een overzicht van de bekendmakingen. De volledige bekendmaking vindt u 

in het elektronisch gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.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 publicatie-

datum 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.officielebekend-

makingen.nl. Hier geldt landelijke wetgeving.

COLOFON

U vindt bijna alle officiële 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 officiële 
berichten van de gemeente. Het overzicht wordt met zorg gemaakt. Er kunnen ech-
ter geen rechten worden ontleend aan het ontbreken van een bericht in het over-
zicht. Kijk voor meer informatie op www.wassenaar.nl/bekendmakingen.

vrijdag 6 mei tot en met vrijdag 13 mei 2022
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Gemeentelijke nieuwsbrief

Eens in de twee weken wordt op vrijdag de gemeentelijke nieuwsbrief verzonden via 
e-mail. 

Ook de 
nieuwsbrief
ontvangen?
nieuwsbrief

Meld u aan via
nieuwsbrief@wassenaar.nl

Tweewekelijks

Nieuws


