
 

Aanmelden voor bekendmakingen van de overheid 
 

Stap 1:  

 

Ga naar https://zoek.overheid.nl/ voer daar alle velden in. Uw e-mailadres, uw postcode of de 

postcode waarvoor u de bekendmakingen wilt ontvangen en het huisnummer. Klik op: Volgende stap, 

wanneer u alle velden ingevuld heeft. 

https://zoek.overheid.nl/


Stap 2: 

 

 

U maakt nu een keuze tussen welke soort berichten u wilt ontvangen. Klik op + om alle mogelijkheden 

te bekijken en klik de box achter de bekendmaking aan, van welke soort bekendmakingen u wilt 

ontvangen. Wilt u alle soorten bekendmakingen ontvangen? Vink dan simpelweg de boxen aan achter 

de titels: Rondom een adres, Voorlichting, Bestemmingsplannen, Voorschriften en beleid. Klik op: 

Volgende stap, wanneer u alle gewenste bekendmakingen aangevinkt heeft. 

  



Stap 3: 

 

Geef hier aan in welke straal u, van de gewenste postcode, de bekendmakingen wilt ontvangen. Klik 

op: Hele gemeente, wanneer u de bekendmakingen in de gehele gemeente wilt ontvangen. Klik op: 

Volgende stap, wanneer u dit aangevinkt hebt. 

  



Stap 4: 

 

 

Vink in deze stap de overheidsorganisaties aan waarvan u de bekendmakingen wilt ontvangen. 

Wanneer u op + drukt krijgt u alle opties te zien en kunt aanvinken welke u wel wilt ontvangen. Klik op: 

Volgende stap, wanneer u alle velden ingevuld heeft. 

  



Stap 5: 

 

Bekijk hier het overzicht van waar u zich op hebt geabonneerd. Onderaan bij: Resultaat op basis van 

de huidige instellingen, ziet u een voorbeeld van welke bekendmakingen u nu ontvangt op basis van 

deze instellingen. Klik op: Bevestigen e-mailservice, wanneer u alle velden ingevuld heeft. 

  



Stap 6: 

 

Alles is correct ingevoerd wanneer u deze bevestiging krijgt. Ga nu naar het e-mail adres waarop u de 

bekendmakingen wilt ontvangen.  

Wilt u nog een postcode toevoegen? Doorloop het proces dan opnieuw. 

Stap 7: 

 

Bevestig de inschrijving via de link in deze mail. Wanneer u dit niet doet, is het proces niet voltooid en 

ontvangt u geen bekendmakingen.  


