
Koopstromenonderzoek 
provincie Zuid-Holland
De Provincie Zuid-Holland start begin september een 

grootschalig koopstromenonderzoek. Dat onderzoek 

brengt in beeld waar inwoners boodschappen doen, 

winkelen en doelgerichte aankopen doen en hoe tevre-

den ze zijn over de verschillende aankooplocaties. Ook de gemeente Wassenaar neemt 

deel aan het onderzoek, dat wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau I&O Research. 

Begin september worden Wassenaarse inwoners per brief uitgenodigd om mee te 

doen. De huishoudens worden willekeurig geselecteerd. Krijgt u geen brief en wilt u 

wel graag meedoen? Dan kunt u de vragenlijst invullen via 

www.startvragenlijst.nl/koopgedrag. Invullen kan tot 31 oktober 2021. 

vrijdag 10 september t/m vrijdag 17 september 2021
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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
• Deijlerweg 109, het kappen van 2 bomen, Z/21/057705
• Het Kerkehout 10, het kappen van 1 boom, Z/21/057753
• Jonkerlaan 86, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde, Z/21/057703
• Katwijkseweg 19A, het realiseren van een mantelzorgwoning in een voormalig 

kantoor/bedrijfskantine, Z/21/057672
• Pieter Postlaan 12, het verrichten van diverse werkzaamheden, Z/21/057800
• Schouwweg 1a, het kappen van een aantal bomen/struiken, Z/21/057756
• Vinkelaan 1, het uitbouwen van de 1e verdieping, Z/21/057749

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
• Raadhuislaan 11het realiseren van een aanbouw, Z/21/055900
• Schouwweg 81, het plaatsen van een fi etsenstalling op het terrein Wavopark, 

Z/21/052582 
• Eikenlaan 14B, het plaatsen van dakkapellen/daklicht en gevelwijziging, 

Z/21/054628
• Verlengde Kerkeboslaan 30, het plaatsen van zonnepanelen, Z/21/056568 

Overige overheidsinformatie
• Stompwijckstraat 1-20, melding Wet milieubeheer/Besluit mobiel breken bouw- en 

sloopafval

Delegatie- of mandaatbesluit
• Mandaatbesluit invorderingsambtenaar gemeente Wassenaar
• Ondermandaatbesluit gemeentesecretaris Wassenaar

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.

alleen  samen  krijgen we
corona onder controle

Meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronavirus

of bel 0800-1351

Voel je je somber of gespannen door het coronavirus?
Praat er over met mensen in je omgeving. 

De onderstaande tips en hulplijnen kunnen helpen.

Houd 1,5 meter
afstand.

Vermijd drukte. Werk zoveel
mogelijk thuis.

Was vaak je 
handen.

Basisregels voor iedereen

Heb je verkoudheids-

klachten? Blijf dan thuis. 

Ben je ook benauwd 
en/of heb je koorts? 
Dan moeten alle huis-
genoten thuisblijven.

Wat kan ik doen?
Velen voelen zich somber, gespannen of zelfs angstig door het coronavirus. Het helpt om af en toe een pauze te nemen. 
Van je werk, van de drukte thuis of van de berichtgeving over het coronavirus. Wat ook kan helpen: 

Eet gezond, slaap en
beweeg voldoende.

Zorg voor structuur. Sta
elke dag op dezelfde tijd
op, plan je (thuiswerk)dag
en je pauzes. 

Gebruik geen alcohol of
drugs om met je emoties
om te gaan.

Volg de berichtgeving in
de (sociale) media niet op
de voet.

Ga alleen af op feiten en
betrouwbare informatie -
bronnen, zoals de websites
van de Rijksoverheid, de
Wereldgezondheidsorgani-
satie (WHO) of het RIVM. 

Praat over je emoties. 
Krop ze niet op. Praten met
mensen die je vertrouwt,
kan helpen.

Als je er met je omgeving
niet uitkomt, zoek dan
contact met een getrainde
vrijwilliger of een
professionele hulpverlener. 

Als je psychische problemen
hebt en als dat erger wordt,
zoek dan hulp. Hiervoor 
kun je, ook tijdens de
coronacrisis, altijd de
huisarts benaderen. 
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27 mei 2020

Basisregels voor iedereen
Alleen wanneer iedereen zich aan de maatregelen houdt, 

ze�en we samen een stap vooruit.

Ben je ook benauwd en/of 

heb je koorts? Dan moeten 

alle huisgenoten thuisblijven.

Houd 1,5 meter 
afstand. 

Werk zoveel 
mogelijk thuis.

Was vaak je handen.Vermijd drukte.

Heb je klachten?

Blijf thuis.

Laat je testen.
 vanaf 1 juni

.

Schud geen 
handen.

Hoest en nies 
in je elleboog.

Gebruik papieren 
zakdoekjes.
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Algemeen verbindend voorschrift (verordening)
• Mandaatbesluit heffi ngsambtenaar gemeente Wassenaar

Verleende evenementenvergunning
• Offi ciële opening Raadhuis De Paauw e.a. op 11 september 2021


