
Aangevraagde omgevingsvergunningen
• Burg Geertsemalaan 30, het plaatsen van een dakkapel, 

Z/21/053810 
• Deijlerweg 114, het plaatsen van een dakkapel, Z/21/053706
• Groen van Prinstererlaan 5A het vervangen van de veranda van 

het clubhuis LTC Oud Wassenaar, Z/21/053802
• Katwijkseweg 24, het kappen van diverse bomen, Z/21/053797
• Konijnenlaan 8, het plaatsen van een houten tuinschuur, 

Z/21/053799
• Van Cranenburchlaan 16, het kappen van een boom, 

Z/21/053766
• Van Groeneveltlaan 11, het kappen van een boom, Z/21/053798
• Wittenburgerweg 192, het plaatsen van Velux dakramen en het 

kappen van een boom, Z/21/053805

Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
• Prinsenweg 24, het plaatsen van zonnepanelen op het dak van de 

woning, Z/21/052077
• Prins van Wiedlaan 38, het maken van een overkapping en het 

vervangen van de kozijnen, Z/21/052698

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 bekend-
makingen bij u in de buurt of de hele gemeente digitaal ont-
vangen. 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 verzend-
datum van het besluit of de publicatiedatum bepaalt de laat-
ste 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 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.
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Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
• Bloemcamplaan 17, het maken constructieve doorbraken, 

Z/21/052517
• Deijlerweg 38, het kappen van een boom, Z/21/052988
• Diverse locaties, het kappen van diverse bomen (diverse 

locaties langs N14 en N44), Z/21/052937
• Duinrell 1, het opvangen van vreemdelingen in het seizoen 2021 

door het COA, Z/21/051753 
• Groot Hoefi jzerlaan 81, het kappen van een boom, Z/21/053164
• Hofcampweg 41, het maken van een inpandig balkon, 

Z/21/052706
• Langstraat 49, het maken van een luifel en het maken van 

gevelreclame, Z/21/052313
• Meijendelseweg 16, het renoveren van de kozijnen, Z/21/051446
• Prins van Wiedlaan 21, het kappen van een boom, Z/21/052907
• Rijksstraatweg 447, het uitbreiden van de wasstraat met 6 

wasboxen, Z/21/052070
• ‘s-Heerenbergstraat 8, het bouwen van een dakopbouw, 

Z/21/052166
• Van Duivenvoordelaan 560, het plaatsen van een speelhut, 

Z/21/050861

Verkeersbesluit
• Schelpsloot, reserveren van parkeerplaatsen voor het opladen 

van elektrische voertuigen 

Verordeningen
• Verordening afvoer hemelwater en grondwater gemeente 

Wassenaar 2021

Praat mee over de fi nanciën 
van de gemeente Wassenaar
Op maandag 17 mei vanaf 19:30 uur organiseert de gemeente 
een online avond over de fi nanciën van de gemeente Wasse-
naar. Tijdens deze avond, die via Microsoft Teams verloopt, 
praat wethouder Hubert Schokker (Financiën) u bij over de 
stand van zaken van de Kadernota 2022. De kadernota is een 
belangrijk beleidsstuk van de gemeente. In de kadernota 
wordt aangegeven welke afwegingen er worden gemaakt 
voor bestaand en nieuw beleid om daarmee te kunnen 
komen tot een sluitende meerjarenbegroting. De kadernota 
vormt de basis voor de jaarlijkse meerjarenbegroting waarin 
wordt aangegeven welke langjarige plannen en opgaven er 
zijn en hoe die betaald worden. Tijdens de avond is het 
mogelijk om vragen te stellen en om uw ideeën mee te 
geven aan de wethouder. We kijken er naar uit om met u in 
gesprek te gaan. 

Opgeven voor de avond
U kunt zich van te voren opgeven om deze avond bij te 
wonen. Stuur uiterlijk donderdag 13 mei 17:00 uur een e-mail 
aan bestuurssecretariaat@wassenaar.nl. U ontvangt dan een 
uitnodiging voor de Microsoft Teamsvergadering. 

Spreek in en geef uw mening over 
de Regionale Energiestrategieën 
(RES’en)

Dat kan op een speciale inspreekbijeenkomst op 14 mei. Pro-
vinciale Staten nodigen inwoners, bedrijven en maatschap-
pelijke organisaties daarvoor uit, omdat op 16 juni Provinciale 
Staten van Zuid-Holland een besluit nemen over de 7 RES’en 
1.0 voor onze provincie. Zij horen graag uw mening over die 
onderdelen die verder reiken dan de gemeentegrenzen van de 
zeven Zuid-Hollandse energiestrategieën. Meer informatie 
vindt u op www.zuid-holland.nl/onderwerpen/energie.

U kunt u tot 10 mei 12.00 uur aanmelden bij commissiegriffi er 
Ruby Horst r.horst@pzh.nl. Stuur een e-mail met als titel 
‘Inspreekbijeenkomst RES’ en vermeld bij uw aanmelding uw 
naam, e-mailadres en telefoonnummer en, als dat van toepas-
sing is, de Zuid-Hollandse regio of gemeente waarover u iets 
wilt zeggen. De inspreekbijeenkomst kunt u live en achteraf 
bekijken via http://zuid-holland.notubiz.nl.

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
17.

Aantal nieuwe
besmettingen in week 17

47
Wassenaar

Bron: RIVM | week 17

Aantal nieuwe opnames
in ziekenhuis in week 17

0
Wassenaar

Bron: RIVM | week 17

Aantal nieuwe
overledenen in week 17

0
Wassenaar

Bron: RIVM | week 17

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: 3-5-2021. 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 17

Wassenaar

Aantal nieuwe besmettingen per week

Bron: RIVM | week 9 - week 17

Wassenaar

Huidige stand van zaken
rondom het coronavirus in de
gemeente Wassenaar tot en
met week 17.

Besmettingen
totaal aantal, cumulatief

1.866
Wassenaar

Bron: RIVM | week 17

Ziekenhuisopnames
totaal aantal, cumulatief

39
Wassenaar

Bron: RIVM | week 17

Overledenen
totaal aantal, cumulatief

30
Wassenaar

Bron: RIVM | week 17

Aantal besmettingen per 100.000 inwoners
cumulatief

7.094
Wassenaar

8.661
Nederland

Bron: RIVM en CBS | week 17

over GGD Haaglanden | contact

(088) 355 01 00

Aangepaste openings tijden 
gemeente  kantoor
Het gemeentekantoor is op donderdag 13 mei (Hemelvaarts-
dag) en vrijdag 14 mei gesloten.


