
Aangevraagde omgevingsvergunningen
• Jagerslaan (zuid) 13, het kappen van een boom

• Katwijkseweg 22A, het starten van een manege

• Persijnlaan 12, het renoveren van de woning

• Schout bij Nacht Doormanlaan 32, het plaatsen van een dakkapel

• Wittenburgerweg 104, het plaatsen van een toegangshek op de oprit

• Van Polanenpark 95, het kappen van 1 boom

• Van Polanenpark 130N, het kappen van 7 bomen

• Van Polanenpark 145, het plaatsen van een dakkapel

Verleende omgevingsvergunningen
• Clingendaal 1, het renoveren en verduurzamen van het dak

• Rijksstraatweg 394, het kappen van 3 bomen

• Stoeplaan 6, het aanleggen van een zwembad

• Wittenburgerweg 104, het plaatsen van een toegangshek op de oprit

Verlengen aanvraag beslistermijn
• Jagerslaan 2, het bouwen van een nieuwe villa

Overige bekendmakingen

• Plan van de gemeenteraad van de gemeente Wassenaar houdende het 

 subsidiebeleid (Subsidieplan Wassenaar 2021-2024)

Diversen

Nog geen factuur ontvangen voor de eigen bijdrage Wmo in 2020? Dat kan kloppen. Het 

CAK heeft een technisch probleem met het systeem. Het CAK doet er alles aan om dit in 

orde te maken. Ontvangt u hulp of ondersteuning uit de Wmo, houdt dan rekening met 

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 bekendmakingen contact op via   

 telefoonnummer 14070.

Bezwaartermijn
Burgemeester en wethouders informeren u hierbij over de wettelijke bezwaartermijn. 

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 

echter geen rechten worden ontleend aan het ontbreken van een bericht in het 

overzicht. 

Kijk voor meer informatie op www.wassenaar.nl/bekendmakingen.

een eigen bijdrage van maximaal € 19,- per maand. Meer weten over de eigen bijdrage: 

www.hetcak.nl/wmo2020. 

woensdag 15 juli t/m woensdag 22 juli 2020
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