
Bereid je vakantie goed voor
Hoe meer we ons aan de maatregelen houden en ons laten vaccineren, hoe groter de 

kans dat we van een welverdiende zomervakantie kunnen genieten. Door de stijgende 

besmettingscijfers veranderen de regels continue. Bereid je daarom goed voor en 

houd deze websites goed in de gaten: www.anwb.nl/vakantie/reiswijzer en 

www.wijsopreis.nl.

Iedereen vanaf 12 jaar mag zich laten vaccineren
De besmettingscijfers lopen vooral op onder jongeren. Wees voorzichtig en houd je 

aan de basisregels. Ben je nog niet gevaccineerd? Iedereen van 12 jaar en ouder kan nu 

online een afspraak maken. Overleg dit met je ouders en maak een afspraak via 

www.coronavaccinatie.nl.
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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
• Bremhorstlaan 30, het bouwen van een woning, Z/21/056417

• Burchtlaan 9, het doorbreken van een muur, Z/21/055866

• Fabritiuslaan 30, het plaatsen van zonnepanelen, Z/21/055847

• Fabritiuslaan 32,het kappen van bomen, Z/21/055849

• Groen van Prinstererlaan 9,het kappen van 2 bomen, Z/21/055873

• Lange Kerkdam 43, het kappen van bomen, Z/21/055920

• Raadhuislaan 11, het realiseren van een aanbouw, Z/21/055900

• Waldeck Pyrmontlaan 22,het uitbouwen van de woning, Z/21/056419

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
• Burmanlaan 71, het kappen van 4 bomen, Z/21/054790

• Lagerweide 13, het bouwen van een woonwagen, Z/21/053390

• Van Bergenlaan 10,het kappen van 1 boom, Z/21/055000

• Waalsdorperlaan 19,het vergroten van de woning, Z/21/054318

Geweigerde omgevingsvergunning (reguliere procedure)
• Wittenburgerweg 30, het wijzigen van de bouwhoogte van de aanbouw, Z/21/053208

Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
• Persijnlaan 1, het plaatsen van zonnepanelen, Z/21/054670

• Menkenlaan 8, het vernieuwen van de erfafscheiding, Z/21/053538

• Landgoed Rust en Vreugd, het verlengen van de watergang en het plaatsen van een 

duiker, Z/21/054366

Ander besluit van algemene strekking
• Toestemming van de gemeenteraad voor wijziging van de Gemeenschappelijke 

Regeling Werkorganisatie Duivenvoorde

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.

Geen (spoed)aanvragen voor paspoorten en identiteits-
kaarten op donderdag 29 juli vanaf 12.00 uur en vrijdag 
30 juli 

Vanaf maandag 2 augustus wordt een nieuw model van de Nederlandse identiteitskaart 

geïntroduceerd. Hierdoor kunt u op donderdag 29 juli vanaf 12.00 uur en vrijdag 30 juli 

geen aanvraag of spoedaanvraag voor een paspoort of Nederlandse identiteitskaart doen. 

Houd hier rekening mee en plan op tijd een afspraak in voor een andere datum.


