
Corona – Langere lockdown en start 
vaccinatie
Dinsdagavond zijn we allemaal geïnformeerd dat de geldende lockdown nog langer 
gaat duren. In ieder geval tot 9 februari. Dit valt veel mensen zwaar; mensen die 
eenzaam zijn, ondernemers die staan te popelen om weer aan het werk te kunnen, 
kinderen die nog niet naar school kunnen…. We moeten nog even volhouden allemaal!

Het goede nieuws is dat deze week ook de eerste mensen zijn gevaccineerd, ook in onze 
regio! Dit geeft perspectief. Een mooi bericht waar we lang naar hebben uitgekeken. De 
rijksoverheid en de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) werken overuren om zo veel 
mogelijk mensen zo snel mogelijk te vaccineren.

Hoe bereidt de gemeente zich hierop voor?
De GGD bepaalt wanneer in welke gemeente een vaccinatielocatie moet komen. Dit is 
afhankelijk van de beschikbaarheid van vaccins. We overleggen samen met GGD en huis-
artsen over hoe zo veel mogelijk inwoners snel gevaccineerd kunnen worden.  Op het 
moment dat de vraag aan ons wordt gesteld voor onze hulp, staan we er klaar voor. We 
houden u hierover op de hoogte.

Op pagina 8 vindt u uitgebreide informatie van de Rijksoverheid over wie wanneer 
gevaccineerd kan worden.
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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.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
• Anemonenweg 17, het kappen van een boom
• Bloemcamplaan 48, het bouwen van een woning en twee bijgebouwen
• Katwijkseweg 15, het kappen van bomen
• Pieter Postlaan 20, het kappen van twaalf bomen
• Raadhuislaan 22, het herstel van park De Paauw, fase 2

Geweigerde omgevingsvergunning (reguliere procedure
• Hertelaan 8, het plaatsen van een houten tuinhuis

Ruimtelijke plannen
• Ammonslaantje naast nr. 39, anterieure overeenkomst 

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
1.

Aantal nieuwe
besmettingen in week 1

69
Wassenaar

Bron: RIVM | week 1

Aantal nieuwe opnames
in ziekenhuis in week 1

1
Wassenaar

Bron: RIVM | week 1

Aantal nieuwe
overledenen in week 1

1
Wassenaar

Bron: RIVM | week 1

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).

LET OP! 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: 11-1-2021. Ga naar resultaten rondom teststraten

Totaal aantal besmettingen per week
cumulatief

Bron: RIVM | week 9 - week 1

Wassenaar

Aantal nieuwe besmettingen per week

Bron: RIVM | week 9 - week 1

Wassenaar

Huidige stand van zaken
rondom het coronavirus in de
gemeente Wassenaar tot en
met week 1.

Besmettingen
totaal aantal, cumulatief

1.132
Wassenaar

Bron: RIVM | week 9 - week 1

Ziekenhuisopnames
totaal aantal, cumulatief

23
Wassenaar

Bron: RIVM | week 9 - week 1

Overledenen
totaal aantal, cumulatief

24
Wassenaar

Bron: RIVM | week 9 - week 1

Aantal besmettingen per 100.000 inwoners
cumulatief

4.303
Wassenaar

5.498
Haaglanden

Bron: RIVM en CBS | week 9 - week 1

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
• Ammonslaantje naast 39, het bouwen van een nieuwe schuurwoning
• Araweg 14, het uitbouwen aan de achterzijde en constructieve doorbraken
• Baljuwstraat 6, het plaatsen van dakkapellen
• Buurtweg 100, het vervangen van een bijgebouw
• Crocusstraat 61, het kappen van twee bomen
• Diverse locaties, het kappen van bomen
• Doornweg 5, het bouwen van een vrijstaande woning
• Duinweg 6, het kappen van twee bomen
• Eikendael 35, het maken van een garagen en uitrit
• Groot Haesebroekseweg 25, het kappen van een boom
• Hillenaarlaan 21, het plaatsen van een dakkapel
• Hogerbeetsstraat 29, het plaatsen van een hekwerk aan de voorzijde
• Johan de Wittstraat 1, het vervangen van de handelsreclame en het vervangen van de 

sealbag automaat
• Kloosterland 3, 3a, 3b en 3c, het maken van vier grondgebonden woningen
• Meijendelseweg 40, het vernieuwen van het bezoekerscentrum Tapuit
• Rijksstraatweg 372, het wijzigen van winkelfunctie naar woonfunctie
• Schoolstraat 55, het realiseren van een Bed&Breakfast met realisatie van een aanbouw
• Schout bij Nacht Doormanlaan 32, het wijzigen van de constructie van het dak (bij 

gelijkblijvende dakvorm)
• Vreeburglaan 16, het uitbreiden van de woning d.m.v. een buitenkamer/serre
• Zijdeweg 54, het wijzigen van de uitbreiding van hotel Van der Valk


