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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
• Araweg 12, het plaatsen van achttien zonnepanelen, Z/21/052821
• Burchtplein 1, het aanleggen van een inrit, Z/21/052916
• Burgemeester Schoute Park 4, het plaatsen van een markies aan het monument, 

Z/21/052930
• Dahliahof 7, het houtwerk van de woning vervangen door kunststof, Z/21/052866
• Deijlerweg 38, het kappen van een boom, Z/21/052988
• Diverse locaties het kappen van diverse bomen (langs de N14 en N44), Z/21/052937
• Konijnenlaan 52, het bouwen van een nieuwe woning en het kappen van een boom, 

Z/21/053018
• Konijnenlaan 52, het realiseren van een nieuwe in-/uitrit, Z/21/053021
• Langstraat, het verplanten van 35 bomen en het kappen van tien bomen in het centrum, 

Z/21/053019
• Papeweg 16, het verbouwen van de voortuin en het verplaatsen van de uitrit, Z/21/053024
• Prins Frederiklaan 1, het maken van een overkapping, Z/21/052923
• Prins van Wiedlaan 21, het kappen van een boom, Z/21/052907
• Rijksstraatweg 312, het maken van een opbouw aan de achterzijde woning, Z/21/053023
• Schouwweg 80A, het bouwen van een carport met schuur, Z/21/052921

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
• Dahliahof 7, het houtwerk van de woning vervangen door kunststof, Z/21/052866
• Hofl aan 37, het kappen van een boom, Z/21/052362
• Molenplein 10, het restaureren van molen Windlust, Z/20/049023
• Prinsenweg 109, het kappen van een boom, Z/21/052361
• Schouwweg 58, het aanpassen en uitbreiden van het bestaande bijgebouw, Z/21/051847
• Van Boetzelaerlaan 23, het plaatsen van een dakkapel, Z/21/052081
• Van Polanenpark 132K, het plaatsen van een deur met kozijn, Z/21/052534

Overige besluiten van algemene strekking
• Reglement ambtelijk horen Wassenaar 2021

Rectifi catie aangevraagde omgevingsvergunning
• Het grasveld nabij marktterrein Berkhei, het plaatsen van een tijdelijke schaatsbaan (Ice 

Event Wassenaar), Z/21/05260 
Per abuis is er in de publicatie van de aangevraagde omgevingsvergunning als locatie “nabij 
de Oostdorperweg 35” vermeld. Dit is niet juist. De aanvraag is ingediend met de locatie “het 
grasveld nabij marktterrein Berkhei” 

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 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.

Afsluiting/omleidingen Van Zuylen van 
Nijeveltstraat 20 t/m 22 april
Van dinsdag 20 april t/m donderdag 22 april 2021 vinden er wegwerkzaamheden plaats 
op de Van Zuylen van Nijeveltstraat, tussen de rotonde aan de Wiegmanweg en de krui-
sing met de Christiaan de Wetstraat/Berkheistraat. De Van Zuylen van Nijeveltstraat 
wordt in fasen afgesloten en het verkeer wordt omgeleid. Dit betekent dat het in andere 
straten drukker kan zijn dan normaal. 

De werkzaamheden
Er wordt gewerkt in de rijbaan. De werkzaamheden worden uitgevoerd volgens onder-
staande fases:
• Fase 1: dinsdag 20 april, afsluiting tussen de huisnummers 124 t/m 202;
• Fase 2: woensdag 21 april, afsluiting tussen de huisnummers 202A tot en met 266;
• Fase 3: donderdag 22 april, afsluiting tussen de huisnummers 300 tot en met 366. 
Het doorgaande autoverkeer wordt omgeleid via omleidingsroutes. 
De omleidingen worden met borden aangegeven. De omleidingstekeningen vindt u op 
www.wassenaar.nl/werkzaamheden.

Fase 3: tweerichtingsverkeer in Hallekensstraat en Christiaan de Wetstraat
Omdat beide kruisingen met de Van Zuylen van Nijeveltstraat zijn afgesloten, wordt op 
donderdag 22 april in de Hallekensstraat en de Christiaan de Wetstraat tweerichtingsver-
keer ingesteld. In beide straten worden enkele parkeerverboden geplaatst om ruimte te 
maken voor tweerichtingsverkeer. 

Inzetten verkeersregelaars
Om het verkeer in goede banen te leiden worden er verkeersregelaars ingezet. In drin-
gende gevallen kunnen zij de afzetting verwijderen. Hulpdiensten krijgen te allen tijde 
doorgang.

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
13.

Aantal nieuwe besmettinge…
personen

76
Wassenaar

Bron: RIVM | week 13

Aantal nieuwe opnames in z…
personen

0
Wassenaar

Bron: RIVM | week 13

Aantal nieuwe overledenen …
personen

0
Wassenaar

Bron: RIVM | week 13

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: 6-4-2021. Onderaan deze pagina zijn cijfers te vinden over het aantal besmettingen per wijk.

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

Totaal aantal besmettingen per week
cumulatief

Bron: RIVM | week 9 - week 13

Wassenaar

Aantal nieuwe besmettingen per week
personen

Bron: RIVM | week 9 - week 13

Wassenaar

Huidige stand van zaken
rondom het coronavirus in de
gemeente Wassenaar tot en
met week 13.

Besmettingen
totaal aantal, cumulatief

1.571
Wassenaar

Bron: RIVM | week 13

Ziekenhuisopnames
totaal aantal, cumulatief

34
Wassenaar

Bron: RIVM | week 13

Overledenen
totaal aantal, cumulatief

30
Wassenaar

Bron: RIVM | week 13

Aantal besmettingen per 100.000 inwoners
cumulatief

5.972
Wassenaar

7.481
Nederland

Bron: RIVM en CBS | week 13

over GGD Haaglanden | contact

(088) 355 01 00


