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COLOFON

U vindt bijna alle offi ciële berichten van de gemeente Wassenaar terug op internet. Als 
extra dienstverlening treft u in de gemeente rubriek 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.

Kijk voor de meest recente cijfers op www.ggdhaaglanden.nl/dashboard

Actuele stand coronavirus
Actuele stand coronavirus

Huidige stand van zaken
rondom het coronavirus in de
gemeente Wassenaar in week
10.

Aantal nieuwe
besmettingen in week 10

23
Wassenaar

Bron: RIVM | week 10

Aantal nieuwe opnames
in ziekenhuis in week 10

0
Wassenaar

Bron: RIVM | week 10

Aantal nieuwe
overledenen in week 10

1
Wassenaar

Bron: RIVM | week 10

Op deze pagina staan cijfers van alle inwoners die positief getest zijn, ongeacht de plek waar ze zijn getest (in een teststraat, ziekenhuis of elders).

De informatie op deze pagina wordt één keer per week ververst. De cijfers gaan over het aantal nieuwe gevallen in de afgelopen week. De cijfers van de afgelopen
week zijn voorlopige cijfers. Laatste update: 15-3-2021.

Ga naar resultaten rondom teststraten Ga naar de resultaten van het corona
panelonderzoek

Totaal aantal besmettingen per week
cumulatief

Bron: RIVM | week 11 - week 10

Wassenaar

Aantal nieuwe besmettingen per week

Bron: RIVM | week 11 - week 10

Wassenaar

Huidige stand van zaken
rondom het coronavirus in de
gemeente Wassenaar tot en
met week 10.

Besmettingen
totaal aantal, cumulatief

1.389
Wassenaar

Bron: RIVM | week 9 - week 10

Ziekenhuisopnames
totaal aantal, cumulatief

32
Wassenaar

Bron: RIVM | week 9 - week 10

Overledenen
totaal aantal, cumulatief

30
Wassenaar

Bron: RIVM | week 9 - week 10

Aantal besmettingen per 100.000 inwoners
cumulatief

5.280
Wassenaar

6.648
Nederland

Bron: RIVM en CBS | week 9 - week 10

over GGD Haaglanden | contact

(088) 355 01 00

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
• Crocusstraat 44, het plaatsen van een dakkapel en het wijzigen van twee dakkapellen, 

Z/21/052308
• Hofl aan 37, het kappen van een boom, Z/21/052362
• Klingelaan 14, het bouwen van een carport, Z/21/052397
• Langstraat 49, het maken van een luifel, Z/21/052313
• Prinsenweg 109, het kappen van een boom, Z/21/052361
• Prinses Marielaan 16, het realiseren van een verbouwing, Z/21/052351
• Schoolstraat 2, het restaureren van de woning (monument) en een bijgebouw, Z/21/052212
• Van Brienenlaan 12, het kappen van een boom, Z/21/052398
• Van Zuylen van Nijeveltstraat 54, het maken van een kelder met een vergunningsvrije 

aanbouw, Z/21/052375

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
• Ammonslaantje 36B, het plaatsen en vervangen van nieuwe gevelkozijnen, Z/21/050934
• Deijlerweg 208, het kappen van een boom, Z/21/051530
• Eikenlaan 4, het kappen van een boom, Z/21/051723
• Groot Haesebroekseweg 25, het plaatsen van een vrijstaande houten overkapping, 

Z/21/051595
• Katwijkseweg 23, het wijzigen van een voorgevelkozijn, een interne doorbraak en het 

plaatsen van een toegangshek, Z/21/050892
• Klingelaan 21, het plaatsen van de zonnepanelen, Z/21/051245
• Konijnenlaan 29, het doorvoeren van enkele constructieve wijzigingen, Z/20/049802
• Middelweg 14, het kappen van een boom, Z/21/051516

• Prins van Wiedlaan 7, het kappen van twee bomen, Z/21/051623
• Rijksstraatweg 372, het wijzigen van winkelfunctie naar woonfunctie, Z/20/050304
• Teylingerhorstlaan 29A, het kappen van een boom, Z/21/051917
• Wittenburgerweg 30, het aanpassen van de reeds vergunde aanbouw, Z/21/051252
• Zijdeweg 30, het plaatsen van zonnepanelen, Z/21/050851

Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
• Buurtweg 100, het vervangen van een bijgebouw, Z/21/050382
• Wittenburgerweg 138, het plaatsen van twee dakkapellen, Z/20/049782

Overige overheidsinformatie
• Rijksstraatweg 447, melding activiteitenbesluit milieubeheer


