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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
• Acacialaan 10, het aanpassen van de inrit, Z/21/060470
• Groot Haesebroekseweg 22, het kappen van vijf bomen, Z/21/060281
• Groot Haesebroekseweg 31, het kappen van zeven bomen, Z/21/060365
• Lange Kerkdam 100, het kappen van drie bomen, Z/21/060486
• Papeweg 4, het aanleggen van een zwembad, Z/21/060427
• Prinsenweg 40, het kappen van een boom, Z/21/060477 
• Rijksstraatweg 777, het bouwen van een schuur, Z/21/060317
• Schout bij Nacht Doormanlaan 47, het plaatsen van acht zonnepanelen, Z/21/060342
• Van Bergenlaan 4, het kappen van een boom, Z/21/060481
• Van der Oudermeulenlaan 9, het renoveren van het zwembad en het zwembadhuisje, 

Z/21/060316
• Van Zuylen van Nijeveltstraat 298A, het kappen van een boom, Z/21/060487
• Wittenburgerweg 16, het verrichten van diverse werkzaamheden, Z/21/060411

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
• Van Polanenpark 73, het maken van een voorportaal aan de voorgevel, Z/21/059041
• Wittenburgerweg 48, het aanpassen van de aanbouw, Z/21/060241
• Prins van Wiedlaan 7, het bouwen van een nieuwe woning, Z/21/057224
• Groot Haesebroekseweg 17A, het uitbreiden van de woning, Z/21/059171
• Prinsenweg 66, het verlengen van de garage, het kappen van een boom en het 

kandalaberen van een boom, Z/21/059310

Buiten behandeling gestelde aanvraag omgevingsvergunning
• Groot Hoefi jzerlaan 40, het aanleg van de tuin veranderen/het aanleggen van een inrit, 

Z/21/054716
• Van Zuylen van Nijeveltstraat 8, het vervangen van de kozijnen, Z/21/057509

Verkeersbesluit of -mededeling
• Van Zuylen van Nijeveltstraat, verduidelijking rijrichting vrachtwagens

Verleende evenementenvergunning
• Clingendaelcross (1 van de 4) op 28 november 2021 in Clingendael

Ander besluit van algemene strekking
• Besluit om te anticiperen op de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen

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.

Algemeen verbindend voorschrift (verordening)
• Verordening precariobelasting Wassenaar 2022

Registratie naam politieke partij 
Wanneer u als nieuwe partij wilt deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen 
van 2022 met uw naam boven het stembiljet, dan moet u deze voor 20 december 
2021 laten registeren. Dit doet u bij het centraal stembureau van de gemeente 
Wassenaar. Hiervoor kunt u een afspraak maken via verkiezingen@wassenaar.nl of 
door te bellen met 14070, keuze 3.

Meer informatie is te vinden op www.wassenaar.nl/gemeenteraadsverkiezingen-2022


