
Aandacht voor elkaar in Wassenaar
Het coronavirus raakt ons allemaal. In ons werk, onze vrije tijd en het contact met 
familie en vrienden. We moeten volhouden en daar hebben we elkaar hard bij nodig. 
Gelukkig worden er in Wassenaar al veel activiteiten georganiseerd om op een 
veilige manier aandacht voor elkaar te hebben. De gemeente wil dit graag 
ondersteunen door deze activiteiten op één plek te bundelen. 

Kijk op www.wassenaar.nl/aandachtvoorelkaar en meld uw activiteit aan.

Aangevraagde omgevingsvergunningen
• Bellesteynlaan 77, het kappen van een boom
• Deijlerweg 142, het plaatsen van een dakkapel
• Distellaan 3, het kappen van een boom
• Maaldrift 6, het verplaatsen van de bestaande loods (Nellesteijn, Maaldrift)
• Pieter Postlaan 20, het kappen van dertien bomen
• Storm v ‘s-Gravesandeweg 85, het kappen van diverse bomen
• Van Calcarlaan 6, het plaatsen van zonnepanelen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
• Duinvoetlaan 9, het kappen van een boom
• Eikenhorstlaan 26, het kappen van vijf bomen
• Jagerslaan (noord) 28, het kappen van een boom
• Lange Kerkdam 29, het maken van een constructieve doorbraak
• Lange Kerkdam 51, het plaatsen van een raam in de zijgevel van de woning
• Oostdorperweg 200, het kappen van een boom
• Oostdorperweg 37, het aanpassen van de bestaande gevel met reclameonderdelen
• Rijksstraatweg 52, het plaatsen van een afzuiginstallatie en een in-/uitrit
• Sbn Doormanlaan 40, het kappen van een boom
• Sophialaan 1, het plaatsen van zonnepanelen
• Teylingerhorstlaan 13, het realiseren van een aanbouw bij de woning
• Van Zuylen van Nijeveltstraat 318, het verrichten van diverse werkzaamheden

Geweigerde omgevingsvergunning (reguliere procedure)
• Slingerweg 18, Het kappen van achttien bomen

Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
• Bloemcamplaan 48, Sloop van de bestaande woning en nieuwbouw in hetzelfde 

bouwvolume
• Van Bommellaan 10, het plaatsen van een schuur en een fi etsenstalling 
• Wittenburgerweg 30, het realiseren van een achteraanbouw

Raadsvergadering in Raadhuis De Paauw

Raadsvergadering, dinsdag 15 december 19.30 uur
Onder andere op de agenda: 
• Vereenvoudigd kapvergunningstelsel
• Vaststelling Bedrijven-investeringszone Maaldrift 2021-2025
• Verlenen van toestemming tot uittreding uit de Werkorganisatie Duivenvoorde
• Najaarsnota 2020
• Normenkader 2020
• Belastingverordeningen 2021
• Verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Wassenaar 2014
• Adviesaanvraag aanwijzing lokale omroep
• Aanvraag bouwvoorbereidingskrediet Kievietschool
• Zienswijze ontwerp 2e begrotingswijziging 2020 van de GR GGD en Veilig Thuis 

Haaglanden

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.

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.

vrijdag 11 december t/m vrijdag 18 december 2020
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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
49.

Aantal nieuwe
besmettingen in week 49

72
Wassenaar

Bron: RIVM | week 49

Aantal nieuwe opnames
in ziekenhuis in week 49

1
Wassenaar

Bron: RIVM | week 49

Aantal nieuwe
overledenen in week 49

1
Wassenaar

Bron: RIVM | week 49

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 49

Wassenaar

Aantal nieuwe besmettingen per week

Bron: RIVM | week 9 - week 49

Wassenaar

Huidige stand van zaken
rondom het coronavirus in de
gemeente Wassenaar tot en
met week 49.

Besmettingen
totaal aantal, cumulatief

740
Wassenaar

Bron: RIVM | week 9 - week 49

Ziekenhuisopnames
totaal aantal, cumulatief

19
Wassenaar

Bron: RIVM | week 9 - week 49

Overledenen
totaal aantal, cumulatief

15
Wassenaar

Bron: RIVM | week 9 - week 49

Aantal besmettingen per 100.000 inwoners
cumulatief

2.813
Wassenaar

3.923
Haaglanden

Bron: RIVM en CBS | week 9 - week 49

over GGD Haaglanden | contact

(088) 355 01 00

DIVERSEN

Openingstijden gemeentekantoor

Vanwege het coronavirus zijn de openingstijden van de gemeente Wassenaar nog steeds 
aangepast. Het gemeentekantoor is elke werkdag tot 12.00 uur geopend. Inwoners kun-
nen dan uitsluitend op afspraak langskomen voor zaken die niet kunnen wachten. Bij-
voorbeeld voor een geboorteaangifte of een aangifte van overlijden. U kunt uw afspraak 
digitaal inplannen via www.wassenaar.nl of telefonisch contact opnemen met 14070.

Venstertijden voor kwetsbare doelgroepen
Gemeente Wassenaar heeft tussen 11.00-12.00 een venstertijd voor (kwetsbare) ouderen 
boven de 70 jaar en voor mensen jonger dan 70 met onderliggend lijden. Dit om het risico 
op besmetting naar deze kwetsbare groepen nog meer te voorkomen. Wilt u gebruik 
maken van de venstertijd? Neemt u dan contact met ons op via telefoonnummer 14070.

Rectifi catie: ontwerpbesluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)
• Horstlaan 12, Voorschoten, het verbouwen van het jachthuis Ter Horst (Fase II)

Verleende standplaatsvergunning
• Bij de Gamma Compact voor de verkoop van kerstbomen tot en met 27 december 

2020


