
Duurzaam idee? Brengt het verder!

Lees meer op de pagina 

lokale energiestrategie 

www.wassenaar.nl/les

Gemeente biedt platform voor hulpinitiatieven Corona

Beste Wassenaarders,

Onze gezondheid staat nu voorop. 

Help elkaar, steun elkaar want Wassenaar 

zijn we samen.

En we hebben uw hulp nodig. Meld uw aan-

bod aan via de website van de gemeente 

Wassenaar. 

Onze dorpsgenoten rekenen de komende 

weken ook op u!

En alstublieft: volg de hygiënemaatregelen 

op om het coronavirus te bestrijden. 

Blijf thuis en als u naar buiten gaat houdt 

1,5 meter afstand tot elkaar zodat we er 

gezond doorheen komen. 

Het leven is veranderd maar door nu te 

handelen en de regels te volgen helpen we 

elkaar. 

Met vriendelijke groet,

Het college van burgemeester en wethouders
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Aangevraagde omgevingsvergunningen
• Backershagenlaan 24, het plaatsen van een nieuwe  

 dakkapel aan de voorzijde

• Burgemeester Schoute Park 35, het vervangen van de  

 Velux dakramen

• Hofl aan 19, het vergoten van de dakkapel

• Hugo de Grootstraat 26, het kappen van vijf bomen

• Raadhuislaan 15A, het kappen van een boom

• Van Zuylen van Nijeveltstraat 245A, het renoveren van  

 een voormalige paardenstal en het deels wijzigen van  

 de kapconstructie 

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere proce-
dure)
• Burchtplein 8, het vergroten van de woning aan de  

 achterzijde

• Charlottestraat 7, het plaatsen van hekken/ballenvan 

 gers bij Sportvereniging SV 

• Deijlerweg 26, het maken van een uitweg

• Middelweg 43, het vernieuwen van een voor  

 gevelkozijn 

• Paedtslaan 27, het plaatsen van een dakkapel

• Raaphorstlaan 12, het realiseren van een paardenstal

• Van Bommellaan 30, het maken van twee dakkapellen 

• Van Cranenburchlaan 31, het moderniseren van de  

 antenne-installatie in de Sint   

 Jozefkerk 

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (uitgebreide 
procedure)
• Van Alkemadelaan 85 (Den Haag), het plaatsen van  

 hekken/ballenvangers bij Sport vereniging SV 

Buiten behandeling gestelde aanvraag omgevingsver-
gunning
• Van Montfoortlaan 32, het aanleggen van een uitrit 

Overige besluiten van algemene strekking
• Besluit van de plaatsvervangend voorzitter van de  

 veiligheidsregio Haaglanden houdende voorschriften  

 ter voorkoming van verdere verspreiding van het 

 coronavirus/COVID-19 (Noodverordening COVID-19  

 veiligheidsregio Haaglanden)

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.

Gemeente Wassenaar op Facebook 

Like gemeente Wassenaar op Facebook en ontvang zo 

leuke weetjes over de gemeente, activiteiten die georgan-

iseerd worden en bekijk mooie foto’s van het vroegere 

Wassenaar. Wilt u ons iets laten weten? Dat kan ook via 

de Facebookpagina van de gemeente.

Aangevraagde omgevingsvergunningen
• Anemonenweg 17, het kappen van een boom

• Backershagenlaan 5, het kappen van bomen

• Deijlerweg 159, het plaatsen van een hobbykas

• Deijlerweg 159, het slopen en bouwen van een tuinhuisje

• Dokter Duetzlaan 20, het kappen van twee bomen

• Konijnenlaan 53A, het kappen van vijftien bomen 

• Langstraat 4, het maken van een carport en een bovenwoning

• Louisestraat 76, het kappen van een boom

• Middelweg 50, het maken van een dakopbouw 

• Oude Waalsdorperweg 63, het kappen van vier bomen

• Tulpweg 16, het aanpassen van de dakconstructie 

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
• Anemonenweg 47, het realiseren van een constructieve wijziging 

• Clematislaan 3, het kappen van een boom

• Lodesteijnstraat 21, het plaatsen van dakkapellen

• Meijendelseweg 3A, het kappen van een boom 

• Van Duivenvoordelaan 48, het vervangen van de kozijnen in de voorgevel

• Vinkelaan 20A, het bouwen van een woning

Verleende evenementenvergunning
•  Aan de werkgroep Wassenaarse Passion 2020 voor het houden van een processie op 29 

februari 2020 en musicalvoorstellingen in de Jozefkerk, Parklaan op 3, 4 en 5 april 2020

•  Houden van een open dag door de Veiligheidsregio Haaglanden op 11 juli 2020 op de 

Berkheistraat

Verleende ontheffi ng sluitingstijden
• Rickies Feest, Kerkstraat 5 voor 26 op 27 april 2020 tot 02.30 uur

Verleende exploitatievergunning
• ’t Hoekje, Berkheistraat 48

Verleende drank- en horecavergunning
• ’t Hoekje, Berkheistraat 48

Overige besluiten van algemene strekking
• Aanwijzingsbesluit toezichthouder rechtmatigheid Wmo 2015 en Jeugdwet

• Aanwijzingsbesluit toezichthouder sociaal domein

•  Besluit van de burgemeester van de gemeente Wassenaar houdende volmacht voor 

het vertegenwoordigen van de gemeente als werkgever van de griffi er en het perso-

neel van de griffi e

•  Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Wassenaar houdende delegatie 

bevoegdheden (Delegatiebesluit werkgeverschap raad Wassenaar 2020)

Verkeersbesluiten
• Groot Hoefi jzerlaan, reserveren parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen

• Havenkade, reserveren parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen 

• Rijksstraatweg, reserveren parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen 

• Van Polanenpark, aanwijzen kentekengebonden gehandicaptenparkeerplaats

Diversen

Veiligheidsavond maandag 16 maart
Waar en op welk tijdstip worden de meeste woninginbraken gepleegd in Wassenaar? 

Op welke wijze wordt er ingebroken? Wat kan ik doen om een woninginbraak te voor-

komen? Hoe kan ik lid worden van een WhatsAppbuurtpreventiegroep? 

Antwoorden op de bovenstaande vragen krijg u tijdens de veiligheidsavond op maandag 

16 maart. Daarnaast kunt u met al uw vragen terecht bij de woningbouwverenigingen, 

team handhaving van gemeente Wassenaar en de wijkagent. Ook wordt het project 

WhatsAppbuurtpreventie geëvalueerd met de aanwezige WhatsAppbeheerders. 

U bent op 16 maart van harte welkom op het politiebureau aan de Hofcampweg 102. 

De avond start om 19.30 (inloop 19.15 uur) en duurt tot ongeveer 21.00 uur.

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.

Duurzaam idee? Breng het verder! 

Lees meer op de pagina lokale energiestrategie 

www.wassenaar.nl/les
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10 Uitstel betaling belastingaanslag 
in verband met Corona voor 
bedrijven en ZZP’ers 

Belastingsamenwerking BSGR
De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) is 

een samenwerkingsverband op het gebied van belas-

tingen tussen het hoogheemraadschap van Rijnland 

en de gemeenten: Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Kat-

wijk, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten, 

Waddinxveen, Wassenaar en Zoeterwoude. De BSGR 

voert namens de deelnemers de heffi ng en invorde-

ring van lokale belastingen uit. Ook bepaalt de BSGR 

de hoogte van de WOZ-waarde voor alle onroerende 

zaken in deze gemeenten.

Naar aanleiding van de uitbraak van het Coronavirus 

zijn er door het kabinet toezeggingen gedaan over 

uitstel van het betalen van rijksbelastingen door 

ondernemers. 

Coulance
Ook lokale overheden is verzocht coulance te 

betrachten bij het betalen van de belastingen door 

ondernemers. Deze oproep werd ook door de 

gemeente Wassenaar ondersteund, vertegenwoor-

digd in het Algemeen bestuur van de BSGR door wet-

houder Hubert Schokker (Financiën).

Op verzoek, uitstel van betaling tot 31 augustus 
2020
Inmiddels heeft een grote groep ondernemers een 

belastingaanslag van de BSGR ontvangen. Besloten is 

om hen, op verzoek, uitstel van betaling te verlenen 

tot 31 augustus 2020. 

Wilt u in aanmerking komen?
Wenst u als ondernemer hiervoor in aanmerking te 

komen, dan kunt u hiertoe een verzoek indienen via 

ons contactformulier www.bsgr.nl/contact  en kies 

dan bij de onderwerpen voor ‘uitstel ondernemers’.

Om uw verzoek in behandeling te kunnen nemen, 
dient u in uw verzoek in ieder geval: 
• de naam van uw bedrijf en 

• uw subjectnummer bij de BSGR en/of aanslagnum-

mer (zie aanslagbiljet) te vermelden. 

Let op: mogelijk kruist uw verzoek met een beta-

lingsherinnering, deze laatste kunt u dan als niet ver-

zonden beschouwen. 

Toeristenbelasting 
De voorlopige aanslag toeristenbelasting 2020 wordt 

niet eerder dan eind augustus opgelegd. 

Reacties wethouders Financiën  en Economische 
Zaken op BSGR Maatregelen

Wethouder Hubert Schokker (Financiën): “Het is 

verstandig om als overheden in deze ongewone en 

onzekere tijden coulance te betrachten. Juist ook voor 

ondernemers. Dit geldt bijvoorbeeld voor de betaling 

van belastingen. Daarom verlenen we ondernemers 

op aanvraag uitstel tot in ieder geval augustus voor 

de betaling van de gemeentelijke heffi ngen en de toe-

ristenbelasting”.

Wethouder Caroline Klaver – Bouman (Economi-
sche Zaken): “Goed nieuws dit. Dit hebben we ook 

bepleit. Om het ondernemerschap te blijven stimule-

ren heeft het kabinet nu al uitzonderlijke economi-

sche maatregelen genomen om de gevolgen voor 

zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te 

vangen. Op deze wijze helpen wij als gemeenten 

ook.”

De gemeente Wassenaar heeft vanwege het corona-
virus haar website www.wassenaar.nl omgebouwd. 
Zo wordt er op de website ruimte geboden aan alle 
lokale hulpacties en initiatieven die worden georga-
niseerd. Ook is alle informatie vanuit de Rijksover-
heid en het RIVM voor zowel inwoners als voor 
ondernemers overzichtelijk gebundeld.

Samen voor een gezond en veilig Wassenaar 
De coronacrisis geeft grote economische en maatschap-

pelijke gevolgen. Verschillende instellingen in Wassenaar 

proberen inwoners zo veel mogelijk bij te staan. Ook ont-

staan spontaan allerlei particuliere initiatieven. Burge-

meester Leendert de Lange: ‘Veel inwoners stellen de 

vraag: wat kan ik doen om te helpen? Door naar de web-

site van de gemeente te gaan, zie je hulpinitiatieven uit 

het dorp en de verschillende vrijwilligers die nodig zijn. 

Dus kijk op de site en meld je daar aan. Vergeet uiteraard 

niet de hygiëneregels in acht te nemen en houd gepaste 

-anderhalf meter- afstand tot elkaar. Zo werken we posi-

tief en constructief met elkaar samen, - gemeentebe-

stuur, inwoners en ondernemers - aan een gezond en vei-

lig Wassenaar.’

Meld hulpinitiatieven aan
Op www.wassenaar.nl vindt u meer informatie over de 

initiatieven in Wassenaar. Heeft u een eigen initiatief, 

stuur dan een e-mail naar redactie@wodv.nl.

Richtlijnen voor plaatsing
• Geef duidelijk aan om wat voor soort activiteit of  

 hulp het gaat en voor wie deze is

• Beperk de tekst tot maximaal 200 woorden. 

 Vermeld ook een contactpersoon die wij op de site  

 mogen vermelden. Of verwijs naar een website  

 waar de activiteit al op staat

• De hulp of de actie moet in Wassenaar zijn

• De actie of hulp mag geen winstoogmerk hebben

• Wijzigt uw aangeleverde activiteit? Geef dit dan op  

 tijd door aan de gemeente via het e-mailadres 

 redactie@wodv.nl.

• De gemeente Wassenaar mag redactionele 

 wijzigingen doorvoeren.

Overzicht van hulpinitiatieven tot nog toe

In dit overzicht vindt u de informatie die op het moment van ter perse gaan van deze krant bekend 
was. De meest actuele informatie vindt u op www.wassenaar.nl.

WassenaarDoet
Op www.wassenaardoet.nl vindt u een overzicht met hulpaanbod en hulpvragen. Bijvoorbeeld als u hulp nodig 
heeft voor uw boodschappen op het ophalen van uw medicijnen. Maar ook als u wilt aanbieden om iemand te 
helpen die op dit moment de deur niet uit kan.

Extra handen voor de zorg
De verschillende initiatieven die de afgelopen dagen vanuit heel Nederland zijn gelanceerd om extra zorgpersoneel 
te werven bundelen hun krachten. De verschillende initiatieven worden via een gezamenlijke database gekoppeld 
aan de vraag van zorgorganisaties. Op www.extrahandenvoordezorg.nl kunnen gepensioneerde of andere profes-
sionals die niet meer in de zorg werken zich aanmelden als ze tijdelijk terug zouden willen keren. Ook zorg- en 
welzijnsorganisaties die door de coronacrisis staan te springen om extra medewerkers kunnen hier terecht.

Rode Kruis
• De Rode Kruis Hulplijn biedt u een luisterend oor, advies of extra hulp bijvoorbeeld omdat u in quarantaine   

of thuisisolatie zit. Meer informatie is te vinden op de website van het Rode Kruis. 
• Ready2Help is een netwerk van burgerhulpverleners van het Rode Kruis. In heel Nederland komen zij in   

actie om de meeste kwetsbare mensen te informeren hoe zij zich kunnen beschermen tegen het    
coronavirus. Wilt u ook helpen? Meer informatie is te vinden op de website van Ready2help.

#Coronahulp
Op Twitter bieden veel mensen hulp aan voor mensen in de buurt. Dit doen zij onder de hashtag #coronahulp.


