
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, fi lmpjes over activi-
teiten en bekijk mooie foto’s van het vroegere Wassenaar. Wilt u ons iets laten 
weten? Dat kan ook via de Facebookpagina van de gemeente.

Aangevraagde omgevingsvergunning
• Buurtweg 111, het plaatsen van zonnepanelen, Z/22/068528 

• Clematislaan 29, het plaatsen van een dakkapel, Z/22/068536 

• Clingendaal 6A, het plaatsen van zonnepanelen, het maken van interne wijzigingen en 

het isoleren van het dak, Z/22/068531 

• Diverse locaties, het kappen van bomen, Z/22/068539 

• Hugo de Grootstraat 41, het plaatsen van zonnepanelen, Z/22/068516 

• Pieter Twentlaan 6B, het kappen van 1 boom, Z/22/068671 

• Ruigelaan 9, het plaatsen van een nieuwe woonwagen op de huidige standplaats, 

Z/22/068529 

• Storm van ‘s-Gravesandeweg 8, het plaatsen van zonnepanelen alsmede het plaatsen 

van een dakraam, Z/22/068534 

• Ter Weerlaan 6, het wijzigen van de winkel met dubbelbovenhuis tot 4 woningen, 

Z/22/068667 

• Tuinpad 71, het bouwen van een veranda en een constructieve wijziging van de woning, 

Z/22/068530 

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 bekendmakingen 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.

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 Staatscourant geplaatste offi ciële 
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 2 september tot en met vrijdag 9 september 2022
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Commissievergaderingen in Raadhuis De Paauw

Commissie Fysieke Leefomgeving, maandag 5 september, aanvang 19.30 uur
Op de agenda onder andere:

• Handboek Welstand en Beeldkwaliteit Wassenaar *

• Damwand Havenkade bijstelling investeringsbudget*

Commissie Mens & Maatschappij, woensdag 7 september, aanvang 19.30 uur
Op de agenda onder andere:

• Bestuursverslag 2021 Stichting Openbaar Primair Onderwijs Wassenaar*

Spreekrecht: over de met * aangegeven agendapunten kan worden ingesproken. 

Wilt u inspreken neem dan uiterlijk 5 september a.s. tot 12.00 uur contact op met de griffi e 

via griffi e@wassenaar.nl.

Meer informatie: Kijk voor de complete agenda en de bijbehorende stukken op www.

wassenaar.nl/gemeenteraad.

Ook de 
nieuwsbrief
ontvangen?
nieuwsbrief

Meld u aan via
nieuwsbrief@wassenaar.nl

Tweewekelijks

Nieuws

Gemeentelijke nieuwsbrief

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

Controle hondenbelasting weer van start

Heeft u één of meer honden? Dan moet u daar aangifte voor doen en hondenbelas-
ting betalen. In de week van 12 september start de controle op de hondenbelasting 
in Wassenaar.
De controle wordt uitgevoerd door de fi rma HollandRuiter. Een hondencontroleur 
kan bij u aanbellen en enkele vragen stellen over het al dan niet hebben van een 
hond. De controleurs kunnen zich legitimeren met een legitimatiebewijs van de 
Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR). De BSGR verzorgt de belastingen 
voor de gemeente Wassenaar.
Kijk voor meer informatie over de controle op www.bsgr.nl


