
Op vakantie? Check uw paspoort en maak op 
tijd een afspraak!

We kunnen ons goed voorstellen dat u graag op vakantie wilt deze zomer. Zeker na 
zo’n lange periode waarin er minder mogelijk was. Daarom doen we bij de gemeente 
al het mogelijke om u zo snel mogelijk te helpen met uw reisdocumenten. Vanwege de 
coronamaatregelen hebben we wel nog steeds te maken met beperkingen. Wij vragen 
uw begrip en medewerking hiervoor. 

Houd rekening met langere wachttijden
Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, gaan we vanaf het begin van deze 
maand terug richting de reguliere openingstijden. Zo kunt u weer terecht bij het Klant 
Contact Centrum tijdens de avondopenstelling op woensdag van 18.00 tot 20.00 uur. 
Een afspraak bij het KCC kunt u maken via www.wassenaar.nl. Houd daarbij wel reke-
ning met langere wachttijden. De gemeente heeft op dit moment meer aanvragen 
voor nieuwe reisdocumenten dan normaal. Daarnaast kunnen we door de corona-
maatregelen op het gemeentekantoor, minder mensen tegelijk helpen. 

Wat kunt u zelf doen?
• Check nu al of uw reisdocument (paspoort of identiteitskaart) nog geldig is.
• Maak op tijd een afspraak als uw document is verlopen of binnenkort verloopt. 

Zo voorkomt u extra kosten voor de aanvraag van een spoeddocument. 

Heeft u een andere vraag of een ander product nodig? Kijk dan eerst op 
www.wassenaar.nl of u dit digitaal kunt regelen. Dank voor uw medewerking!
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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 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
• Dr. Mansveltkade 11, het bouwen van een nieuwe sporthal, Z/20/046198 
• Eikendael 24, het aanbouwen van een houten overkapping naast de garage, inclusief 

een poort om de vrije doorgang naar de achtertuin te voorkomen, Z/21/054948 
• Groot Haesebroekseweg 22, het kappen van vijf bomen, Z/21/055124
• Groot Haesebroekseweg 59, kappen dode berk in voortuin naast voet/fi etspad, 

Z/21/054987
• Groot Hoefi jzerlaan 49, herbouw schuur, Z/21/054988
• Havenkade 1, vervangen van de kade voor fase 1 van het project “Havenkade”, 

Z/21/054996
• Jonkerlaan 54, het kappen van vier bomen, Z/21/055113
• Louisestraat 40, het kappen van twee bomen, Z/21/055117
• Middelweg 35, het kappen van twee bomen, Z/21/054112
• ‘s-Heerenbergstraat 2, extra verdieping boven huis, Z/21/055007
• Tuinpad 38, het verbouwen van het pand, Z/21/055123
• Van Bergenlaan 10, aanvraag kappen eik, Z/21/055000
• Zijdeweg 54, kleine wijziging op eerder verleende vergunning van de uitbreiding van het 

hotel, Z/20/050300

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
• Berkheistraat 10, het bouwen van een bijgebouw, Z/21/053459
• Bloemcamplaan 48, het kappen van drie bomen, Z/21/053881
• Bremhorstlaan 27, het kappen van een boom, Z/21/053992
• Burchtplein 4,het verbouwen van de woning, Z/21/051264
• Charlottestraat 32, het bouwen van een houten overkapping, Z/21/053064
• Eikenhorstlaan 4, het kappen van twee bomen, Z/21/053972
• Jagerslaan (noord) 35, het kappen van twee bomen, Z/21/054181
• Katwijkseweg 24, het kappen van diverse bomen, Z/21/053797
• Klingelaan 5, het uitbouwen van de woning, Z/21/052516
• Papegaaienlaan 10, het verrichten van diverse werkzaamheden, Z/21/052694
• Schout bij Nacht Doormanlaan 49, het plaatsen van een toegangspoort, Z/21/053595

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)
• Van Polanenpark 105, het bouwen van acht appartementen 

Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
• Rijksstraatweg 68, het wijzigen van de gevel, Z/21/053303
• Van der Doeslaan 8, het kappen van bomen, Z/21/053638
• Van Limburg Stirumstraat e.o., het renoveren van 125 woningen, Z/21/053298

Overige besluiten van algemene strekking
• Besluit van de burgemeester van Wassenaar tot het verlenen van mandaat aan 

toezichthouders van de gemeente Den Haag voor het handhaven van de 
quarantaineplicht uit artikel 58nb lid 1 Wet publieke gezondheid

Ruimtelijke plannen
• Van Polanenpark 105, ontwerp omgevingsvergunning ter inzage (uitgebreide procedure)

Overige overheidsinformatie
• Groenendaal 9 Melding Activiteitenbesluit milieubeheer

Verkeersbesluit
• Laan van Koot, reserveren van parkeerplaatsen voor het opladen van  elektrische voertuigen

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.

Coronacijfers Wassenaar
De besmettingscijfers in Wassenaar dalen en het aantal gevaccineerde inwoners stijgt 
in rap tempo. Daarom zullen we vanaf nu geen wekelijkse besmettingscijfers meer op 
deze pagina publiceren. Wilt u wel op de hoogte blijven van de meest actuele cijfers? 
Kijk dan op https://ggdhaaglanden.nl/dashboard of op 
https://coronadashboard.rijksoverheid.nl.


