
Aangevraagde omgevingsvergunningen
• Groot Hoefi jzerlaan 53, het kappen van twee bomen
• Hazelaan 3, het bouwen van een vrijstaande woning
• Mecklenburglaan 4, het kappen van twee bomen
• Prins van Wiedlaan 9, het kappen van twee bomen
• Rijksstraatweg 60, het oprichten van een microbrouwerij
• RijnlandRoute, het kappen van bomen
• Van Cranenburchlaan 29, het plaatsen van een schutting

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
• Konijnenlaan 24A, het bouwen van een woning met bijgebouw
• Prinses Marielaan 19, het kappen van twee bomen
• Prof. Molenaarlaan 52,  het verwijderen van een draagmuur
• Rijksstraatweg 793, het kappen van een boom 

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 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 Gemeente-
blad 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.
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Bent u huiseigenaar? Profi teer van de energievoucher! 

Iedere huiseigenaar heeft een brief met 
een tegoedbon ontvangen ter waarde van 
70 euro, te besteden aan kleine energie-
besparende maatregelen. Hiermee kunt u 
op uw energiekosten  besparen en uw 
wooncomfort verhogen. Met deze actie 
nodigt de gemeente u uit om bij te dra-
gen aan het doel van een CO

2
-neutrale 

gemeente in 2050. 

Met de tegoedbon (voucher) kunt u bijvoorbeeld energiezuinige ledlampen, een water-
besparende douchekop of warmte-isolerend radiatorfolie kopen. Ook een energieadvies 
op maat is mogelijk. Alle mogelijke maatregelen staan in een folder die bij de brief zit. 

Unieke code
Voorwaarde voor teruggave van het geld is dat alles is aangeschaft bij één aanbieder, 
bouwmarkt of webwinkel. De voucher bevat een unieke code, waarmee het bestede 
bedrag kan worden teruggevraagd. U kunt tot 31 maart 2021 gebruik maken van de 
actie, die wordt uitgevoerd door Winst uit je Woning. Wilt u meer weten over de moge-
lijkheden of heeft u een vraag. Op de website van www.winstuitjewoning.nl staat alle 
informatie over deze actie en hoe het werkt. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen 
met de helpdesk. Winst uit je Woning is tijdens kantooruren van 08.30 uur tot 17.30 uur 
te bereiken op telefoonnummer 023 583 6936 of per mail via info@winstuitjewoning.nl

Lokale Energie Strategie 
De gemeentelijke verduurzamingsactie is één van de acties die voortkomt uit de Lokale 
Energie Strategie waarin de gemeente zich richt op het volledig terugdringen van CO
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uitstoot. Info: www.wassenaar.nl/les


