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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
• Buurtweg 27, het vernieuwen van een aanbouw en renoveren van de gevelkozijnen en 

het dak, Z/22/063542

• Duinweg 18A, het plaatsen van twintig zonnepanelen, Z/22/063459

• Lange Kerkdam 14, het plaatsen van een houten overkapping, Z/22/063464

• Lange Kerkdam 14, het plaatsen van een vlaggenmast, Z/22/063461

• Meijendelseweg 1B, het kappen van een boom, Z/22/063540

• Nassaulaan 10, het kappen van een boom, Z/22/063484

• Pieter Postlaan 3, het kappen van bomen, Z/22/063485

• Tuinpad 55, het plaatsen van twee dakkapellen, Z/22/063456

• Van Limburg Stirumstraat 53, het vergroten van de woning, Z/22/063469

Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
• Langstraat 33, het wijzigen van de gevels, Z/21/059722

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
• Deijlerweg 163, het kappen van bomen, Z/22/062888 

• Dokter Duetzlaan 56, het verplaatsen van de berging met overkapping, Z/22/062894

• Duinweg 3, het kappen van twee bomen, Z/22/062495

• Groot Haesebroekseweg 27, het kappen van bomen, Z/22/061945

• Kloosterland 3, 3a, 3b en 3c, het maken van vier grondgebonden woningen, Z/20/050262

• Lange Kerkdam 95, het plaatsen van een dakkapel, Z/21/061425

• Van Zuylen van Nijeveltstraat 24, het kappen van een boom, Z/22/062698

Andere beschikking
• Hofcampweg 81- 83, beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

• Verkiezingen voor de gemeenteraad van Wassenaar, stembureaus en telling

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.

Coronavaccinatie in gemeentekantoor

Op woensdag 9 maart biedt GGD Haaglanden de mogelijkheid om tussen 14.00 en

18.00 uur een 1ste, 2de of boosterprik te halen in het Gemeentekantoor aan de Johan de

Wittstraat 45. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.

Let op: de zogenaamde ‘corona herhaalprik’ kunt u hier niet halen. Hiervoor krijgt u een 

uitnodiging en moet u een afspraak maken op een vaste priklocatie.   

Neem uw identiteitsbewijs met daarop uw BSN nummer (paspoort, identiteitskaart of 

rijbewijs) en een mondkapje mee. Het is handig als u kleding aantrekt waarbij u mak-

kelijk de prik in uw bovenarm kunt laten zetten.

Verwijderen verkeersdrempels 
Hogeboomseweg
Op woensdag 9 maart tussen 07:00 en 17:00 uur verwijdert de gemeente de hui-
dige verkeersdrempels op de Hogenboomseweg. Het gaat om het gedeelte vanaf 
de Oostdorperweg tot aan het Ammonslaantje. 

Bereikbaarheid
De weg is afgesloten voor doorgaand verkeer. Woningen en bedrijven zijn minder 
goed bereikbaar. Ook het afvalbrengstation van Avalex is woensdag 9 maart niet 
bereikbaar. Voetgangers en fi etsers kunnen wel langs de werkzaamheden. 

Omleiding en verkeersregelaars
Tijdens de werkzaamheden worden er verkeersregelaars ingezet. Het doorgaande 
verkeer wordt omgeleid. 

Meld u aan voor de tweewekelijkse nieuwsbrief

Sinds kort verstuurt gemeente Wassenaar tweewekelijks een nieuwsbrief. Daarin leest u 

actuele informatie en wetenswaardigheden over Wassenaar. Denk bijvoorbeeld aan weg-

werkzaamheden, belangrijke besluiten die de gemeenteraad neemt of leuke evenementen 

die binnenkort  plaatsvinden in het dorp.

Aanmelden voor de nieuwsbrief
Wilt u ook tweewekelijk op de hoogte blijven wat er in Wassenaar speelt, meld u dan aan 

door een e-mail te sturen aan nieuwsbrief@wassenaar.nl. Of kijk op www.wassenaar.nl om 

u rechtstreeks aan te melden.


