
Aangevraagde omgevingsvergunningen
• Bloemluststraat 5, het plaatsen van een dakopbouw
• Bloemluststraat 7, het plaatsen van een dakopbouw
• Groot Haesebroekseweg 37A, het plaatsen van een hekwerk
• Het Eiland 1, het kappen van drie bomen
• Hoogheemraadstraat 67, het kappen van een boom
• Kloosterland 14, het plaatsen van een lichtbak
• Raaphorstlaan 25 (F130), het kappen van twee bomen
• Van Bergenlaan 17, het kappen van diverse bomen
• Weteringlaan 8, het uitbreiden en verbouwen van de woning

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
• Bremhorstlaan 11, het kappen van drie bomen
• Deijlerweg 128, het verbouwen van woning
• Groot Haesebroekseweg 37A, het kappen van negen bomen
• Konijnenlaan 23, het kappen van vier bomen
• Langs de Rust en Vreugdlaan, het kappen van zeven bomen

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 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 Gemeente-
blad 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.
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• Middelweg 7, het plaatsen van een tuinhek 
• Rijksstraatweg 60, het oprichten van een microbrouwerij
• Van Cranenburchlaan 29, het plaatsen van een erfafscheiding
• Waldeck Pyrmontlaan 1, het verbouwen van de woning
• Wittenburgerweg 184, het kappen van een boom

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)
• Herenweg 4, brandveilig gebruik Herenwegschool
• Horstlaan 12, Voorschoten het verbouwen van het jachthuis Ter Horst (Fase II) 

Plannen/overig
• Inspraakprocedure ontwerp Woonvisie Wassenaar 2021-2025 ‘Grip op Wonen’

Verkeersbesluit
• Havenkade, elektrische laadpaal

Facebook livestream 10 december
Wethouder Hubert Schokker beantwoordt al uw vragen over afval

Wethouder Schokker gaat met u in gesprek over afval via een 
Facebook Livestream op donderdagavond 10 december tussen 
20.00 en 21.00 uur. Heeft u vragen over afval scheiden? Of een 
goed idee om afval te voorkomen? Laat het ons alvast weten via 
de Facebookpagina van gemeente Wassenaar. De wethouder 
beantwoordt de vragen tijdens de livestream. Natuurlijk is er ook 
tijdens de livestream gelegenheid voor het stellen van vragen. 

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
48.

Aantal nieuwe
besmettingen in week 48

42
Wassenaar

Bron: RIVM | week 48

Aantal nieuwe opnames
in ziekenhuis in week 48

2
Wassenaar

Bron: RIVM | week 48

Aantal nieuwe
overledenen in week 48

0
Wassenaar

Bron: RIVM | week 48

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: 29-11-2020. Ga naar resultaten rondom teststraten

Totaal aantal besmettingen per week
cumulatief

Bron: RIVM | week 9 - week 48

Wassenaar

Aantal nieuwe besmettingen per week

Bron: RIVM | week 9 - week 48

Wassenaar

Huidige stand van zaken
rondom het coronavirus in de
gemeente Wassenaar tot en
met week 48.

Besmettingen
totaal aantal, cumulatief

668
Wassenaar

Bron: RIVM | week 9 - week 48

Ziekenhuisopnames
totaal aantal, cumulatief

18
Wassenaar

Bron: RIVM | week 9 - week 48

Overledenen
totaal aantal, cumulatief

14
Wassenaar

Bron: RIVM | week 9 - week 48

Aantal besmettingen per 100.000 inwoners
cumulatief

2.539
Wassenaar

3.706
Haaglanden

Bron: RIVM en CBS | week 9 - week 48

over GGD Haaglanden | contact

(088) 355 01 00


