
Nieuwe maatregelen dienstverlening 
KCC/Burgerzaken
Vanwege de lockdown behandelen we vanaf maandag 21 december alleen 
de afspraken aan de balies van burgerzaken bij de gemeente die niet 
kunnen wachten. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om geboorteaangifte en 
aangifte overlijden. Als uw afspraak niet door gaat, dan nemen wij contact 
met u op om de afspraak af te zeggen. Producten en diensten die digitaal 
kunnen worden geregeld, worden uitsluitend digitaal afgehandeld. De 
avondopenstelling en de twee middagopenstellingen komen te vervallen.

Wilt u een afspraak maken?
Dit kan alleen telefonisch. Bel dan naar 14070. De medewerkers helpen u graag 
verder. 

Waarvoor kunt u uitsluitend op afspraak nog wel bij de gemeente 
terecht?
U kunt terecht voor alle producten die noodzakelijk zijn en niet digitaal zijn te 
regelen, zoals:
• Geboorteaangifte
• aangifte overlijden
• Erkenning (on)geboren kind
• vestiging buitenland
• uitgeven BSN-nummer

Het aanvragen en afhalen paspoort/rijbewijs/ID kan alleen wanneer het nood-
zakelijk aantoonbaar is. Bijvoorbeeld wanneer u een aantoonbaar ticket heeft 
om te gaan reizen of wanneer u geen ander geldig ID bewijs heeft. 

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.
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U vindt bijna alle offi ciële berichten van de gemeente Wassenaar terug op 
internet. Als extra dienstverlening treft u in de gemeenterubriek een kort over-
zicht 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.

Aangevraagde omgevingsvergunningen
• Anemonenweg 17, het kappen van een boom
• Buurtweg 135 (BR25), het plaatsen van een overkapte fi etsenstalling
• Hertelaan 8, het plaatsen van een houten tuinhuis
• Katwijkseweg 15, het kappen van bomen
• Paedtslaan 21, het kappen van een boom
• Pieter Twentlaan 2, het vernieuwen van het rieten dak
• Ruigelaan 2, het plaatsen van een bijgebouw
• Vijverweg 13, het plaatsen van PV-panelen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
• Bellesteynlaan 77, het kappen van een boom
• Gravestraat 2B, het wijzigen van de gevelreclame
• Hoogheemraadstraat 67, het kappen van een boom
• Kloosterland 14, het plaatsen van gevelreclame
• Rijksstraatweg 179, het uitbreiden van het bedrijfsgebouw

Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
• Prins van Wiedlaan 4, het verbouwen van de woning

Verordeningen
• Algemene Plaatselijke Verordening Wassenaar 2014
• Verordening afvalstoffenheffi ng Wassenaar 2021

Beleidsregels
• Beleidsregels Social return gemeente Wassenaar 2020


