
Aangevraagde omgevingsvergunningen
• Buurtweg 31, het kappen van vier bomen
• Kievietslaan 30, het kappen van een boom
• Konijnenlaan 29, het doorvoeren van enkele constructieve 

wijzigingen
• Oostdorperweg 212, het aanleggen van een uitrit
• Schouwweg 65B, het kappen van een boom 
• Seringenlaan 23, het vervangen van de bestaande dakkapel
• Stompwijckstraat e.o., het kappen van bomen
• Teylingerhorstlaan 4, het kappen van vier bomen
• Van Bergenlaan 11, het verbouwen van de woning
• Vinkelaan 17, het vervangen van het kozijn aan de voorzijde
• Wittenburgerweg 138, het plaatsen van twee dakkapellen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
• Buurtweg 17, het bouwen van een vrijstaande villa
• Buurtweg 17, het slopen van de villa
• Het Eiland 1, het kappen van drie bomen
• Kerkehout, het verduurzamen van 127 woningen (cluster 2 

en 3)

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.

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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• Lodesteijnstraat 16, het kappen van een boom 
• Luifelbaan 40, het aanbrengen van een constructieve 

wijziging
• Raaphorstlaan 25 (F130), het kappen van twee bomen
• Van Zuylen van Nijeveltstraat 110, het wijzigen van de 

gevel en een constructieve wijziging
• Waalsdorperlaan 7, het plaatsen van een hobbykas

Geweigerde omgevingsvergunning (reguliere procedure)
• Rozeveldlaan 35, het plaatsen van een dakkapel

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (uitgebreide pro-
cedure)
• Havenkade 71 (nabij), het bouwen van een 

appartementencomplex met parkeerkelder

Overige overheidsinformatie
• Maaldrift 6, melding Activiteitenbesluit milieubeheer

Verordeningen
• Retributieverordening Wassenaar 2021
• Verordening hondenbelasting Wassenaar 2021
• Verordening rechten algemene begraafplaats Persijnhof 

Wassenaar 2021
• Verordening rioolheffi ng Wassenaar 2021

Beleidsregels
• Beleidsregels Besluit bijstandverlening zelfstandigen 

Gemeente Wassenaar 2020
• Klachtenverordening gemeente Wassenaar 2020

Ontwerp Aanwijzingsbesluit ondergrondse containers 
voor huishoudelijk restafval 
• nabij Achterweg 2
• nabij Burgemeester Staablaan 2
• nabij Burmanlaan 114
• nabij De Lignestraat 2
• nabij Eikensteinstraat 45b
• nabij Ernst Casimirstraat 14
• nabij Hofcampweg 46
• nabij Luifelbaan 50
• nabij Nieuw Rijksdorp 2
• nabij Seringenlaan 89
• nabij Starrenburglaan 101
• nabij Starrenburglaan 113
• nabij Ter Weerlaan 126
• nabij Ter Weerlaan 48
• nabij Twickelstraat 49
• nabij Van Duivenvoordelaan 132
• nabij Van Duivenvoordelaan 20
• nabij Van Duivenvoordelaan 274
• nabij Van Duivenvoordelaan 416

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
50.

Aantal nieuwe
besmettingen in week 50

83
Wassenaar

Bron: RIVM | week 50

Aantal nieuwe opnames
in ziekenhuis in week 50

1
Wassenaar

Bron: RIVM | week 50

Aantal nieuwe
overledenen in week 50

2
Wassenaar

Bron: RIVM | week 50

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: 13-12-2020. Ga naar resultaten rondom teststraten

Totaal aantal besmettingen per week
cumulatief

Bron: RIVM | week 9 - week 50

Wassenaar

Aantal nieuwe besmettingen per week

Bron: RIVM | week 9 - week 50

Wassenaar

Huidige stand van zaken
rondom het coronavirus in de
gemeente Wassenaar tot en
met week 50.

Besmettingen
totaal aantal, cumulatief

823
Wassenaar

Bron: RIVM | week 9 - week 50

Ziekenhuisopnames
totaal aantal, cumulatief

20
Wassenaar

Bron: RIVM | week 9 - week 50

Overledenen
totaal aantal, cumulatief

17
Wassenaar

Bron: RIVM | week 9 - week 50

Aantal besmettingen per 100.000 inwoners
cumulatief

3.129
Wassenaar

4.256
Haaglanden

Bron: RIVM en CBS | week 9 - week 50

over GGD Haaglanden | contact

(088) 355 01 00

• nabij Van Gybelanthof 1
• nabij Zuidwijklaan 213

Ontwerp Aanwijzingsbesluit ondergrondse en boven-
grondse container(s) voor glas, papier, PMD en textiel 
• nabij Berkheistraat (marktterrein)
• nabij Johan Willem Frisostraat 5
• nabij Violierenweg 23

Bent u getroffen door de 
toeslagenaffaire?
De gemeente wil slachtoffers van de toeslagenaffaire 
helpen. Maar in verband met privacywetgeving weet 
de gemeente niet om welke Wassenaarse gezinnen het 
gaat. Bent u getroffen door de toeslagenaffaire? Meld u 
dan (nog een keer) bij de Belasting dienst en geef aan 
dat uw gegevens gedeeld mogen worden met de 
gemeente.

Oproep Wassenaarse Energie 
Coöperatie: ‘grote daken gezocht!’

De Wassenaarse Energie Coöperatie is opgezet om 
lokaal groene stroom op te wekken. Daarom zoeken 
we in ons dorp ruimte voor gezamenlijke investerin-
gen in duurzame energieopwekking middels zonne-
panelen. Zoals het dak van een school, bedrijf of een 
grote parkeerplaats. We ontzorgen u als eigenaar en 
helpen zo uw vastgoed te verduurzamen, dragen bij 
aan de energietransitie en creëren tegelijkertijd voor 
inwoners van Wassenaar een kans om te investeren 
in zonnepanelen. 

Zoals u tijdens het webinar op 23 november van onze 
voorzitter Daniel van Dongen heeft kunnen horen, 
bieden we graag onze kennis en ons netwerk aan om 
uw dak in te zetten voor opwekking van groene ener-
gie. Mocht u naar aanleiding van zijn verhaal- en uw 
dak meer willen weten, meld u dan even aan op 
www.wec-duurzaam.nl. We nemen dan zo snel 
mogelijk contact met u op.

Met vriendelijke groet, de 10 oprichtende leden van de 
Wassenaarse Energie Coöperatie


