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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.

• Paedtslaan 21, het kappen van een boom
• Prins van Wiedlaan 4, het verbouwen van de woning
• Prinsenweg 7A, het realiseren van een constructieve doorbraak
• Sbn Doormanlaan 40, het plaatsen van dakramen
• Schouwweg 65B, het kappen van een boom
• Van Bergenlaan 17, het kappen van diverse bomen
• Vijverweg 13, het plaatsen van zonnepanelen op het achterdakvlak van de woning
• Weteringlaan 8, het uitbreiden en verbouwen van de bestaande woning
• Wittenburgerweg 30, het kappen van een boom 

Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
• Oostdorperweg 206A, het plaatsen van een verplaatsbare mantelzorgwoning

Overige overheidsinformatie
• Voorstel tot wijziging kapvergunningstelsel

Verkeersbesluit
• Van Duivenvoordelaan, aanwijzen kentekengebonden gehandicaptenparkeerplaats 

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
2.

Aantal nieuwe
besmettingen in week 2

32
Wassenaar

Bron: RIVM | week 2

Aantal nieuwe opnames
in ziekenhuis in week 2

3
Wassenaar

Bron: RIVM | week 2

Aantal nieuwe
overledenen in week 2

2
Wassenaar

Bron: RIVM | week 2

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: 18-1-2021. Ga naar resultaten rondom teststraten

Totaal aantal besmettingen per week
cumulatief

Bron: RIVM | week 9 - week 2

Wassenaar

Aantal nieuwe besmettingen per week

Bron: RIVM | week 9 - week 2

Wassenaar

Huidige stand van zaken
rondom het coronavirus in de
gemeente Wassenaar tot en
met week 2.

Besmettingen
totaal aantal, cumulatief

1.164
Wassenaar

Bron: RIVM | week 9 - week 2

Ziekenhuisopnames
totaal aantal, cumulatief

26
Wassenaar

Bron: RIVM | week 9 - week 2

Overledenen
totaal aantal, cumulatief

26
Wassenaar

Bron: RIVM | week 9 - week 2

Aantal besmettingen per 100.000 inwoners
cumulatief

4.425
Wassenaar

5.668
Haaglanden

Bron: RIVM en CBS | week 9 - week 2

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 22, het uitbreiden van de woning aan de achterzijde
• Bontiuslaan 2, het kappen van twee bomen
• Hazelaan 3, het bouwen van een bijgebouw
• Hofl aan 17, het plaatsen van een dakkapel
• Hyacinthstraat 12, het realiseren van een dakkapel
• Jagerslaan (zuid) 3, het (nood) kappen van een boom
• Katwijkseweg 17C, het aanleggen van een zwembad
• Lindelaan 2, het kappen van vier bomen
• Meijendelseweg 30, het maken van een aanbouw met kelder, het plaatsen van een 

rietenkap, het wijzigen van de gevels, het huis isoleren en het plaatsen van nieuwe 
kozijnen

• Middelweg 108, het wijzigen van de bestaande dakkap
• Oud Wassenaarseweg 2, het realiseren van een zwembad en twee siervijvers in de tuin
• Pompstationsweg 351 (Den Haag), het realiseren van een brakwater pilot op het 

Pompstation Scheveningen
• Santhorstlaan 26, het aanleggen van een parkeerplek in de voortuin
• Schout bij Nacht Doormanlaan 50, het vervangen van de kozijnen
• Waldeck Pyrmontlaan 17, het plaatsen van een entreepoort

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
• Dahliahof 7, het kappen van een boom 
• Jagerslaan (noord) 25, het kappen van een boom
• Jonkerlaan 74, het plaatsen van een dakkapel

Raadsvergadering in Raadhuis De Paauw

Raadsvergadering, dinsdag 26 januari 19.30 uur
Onder andere op de agenda: 
• Verordening commissie bezwaarschriften
• Raadpleegbrief verkoop koffi ehuisje (Buurtweg 116)
• Cultuurbeleid
• Beleidsplan schuldhulpverlening 2021-2024
• 1e Wijziging verordening afvalstoffenheffi ng 2021
• Vaststelling bestemmingsplan ‘Ammonslaantje naast 39’
• Aanvraag bouwvoorbereidingskrediet Kievietschool

Het is niet mogelijk als bezoeker de vergadering bij te wonen. De vergadering is 
te volgen via de livestream op www.wassenaar.nl. 

Meer informatie: Kijk voor de complete agenda en de bijbehorende stukken op 
www.wassenaar.nl/gemeenteraad.

Deze tekst is opgesteld op woensdag 20 januari net na de persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge. 

Beste Wassenaarders,

Zoals het er nu naar uitziet gaat er vanaf dit weekend een avondklok gelden in Nederland. Dat is een ingrijpende maatregel 
die ons allemaal in Wassenaar raakt. We snakken juist na al die tijd naar meer bewegingsvrijheid. Ik begrijp dan ook goed dat 
het voelt als een stap achteruit. Toch is deze stap in de komende weken nodig om daarna vooruit te komen. Een maatregel 
die ons helpt om met elkaar de besmettingen nog verder terug te dringen en verdere opmars van het coronavirus, ook de 
Britse variant, tegen te gaan.
 
Het aantal besmettingen in Wassenaar neemt af en veel inwoners houden zich heel goed aan de regels. Kortom, we doen het met elkaar 
ontzettend goed. En daar ben ik trots op!
Dus ik wil u vragen: hou nog even vol en zet nog door. Steun onze ondernemers en koop lokaal. En blijf aandacht houden voor elkaar! Een 
klein gebaar met een belletje of een kaartje sturen kan al enorm verschil maken. 

Mijn dank is groot en samen komen we hier doorheen.

Leendert de Lange
Burgemeester van Wassenaar

Kijk voor de meest actuele maatregelen op de poster op pagina 12 van deze krant, op de gemeentelijke Corona website  
www.wassenaar.nl/corona en op www.rijksoverheid.nl


