
Ook in Wassenaar zijn de eerste ouderen 
gevaccineerd
Ook de eerste thuiswonende Wassenaarse ouderen zijn gevaccineerd. Een 
mooi bericht, want iedereen kijkt uit naar meer bewegingsvrijheid. De 
rijksoverheid en de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) werken 
overuren om zo veel mogelijk mensen zo snel mogelijk te vaccineren. Ook 
Wassenaar zet de schouders eronder. 

Wethouder Inge Zweerts de Jong: “De gemeente is volop in gesprek met de GGD, 

maar ook bijvoorbeeld met de huisartsen. De vaccinatiestrategie van het rijk 

hangt af van de levering en het type vaccins die beschikbaar zijn. Alle partijen die 

meewerken aan het vaccineren, proberen hier steeds zo goed en snel mogelijk op 

in te spelen.”

Volgorde van vaccineren
Omdat er niet meteen voldoende vaccins voor iedereen zijn, heeft de rijksover-
heid bepaald wie er als eerste voor vaccinatie in aanmerking komt. Begin januari 
is gestart met vaccinatie van zorgmedewerkers die met erg kwetsbare mensen 
werken of veel met corona in aanraking komen. Vervolgens waren bewoners van 
verpleeg- en verzorgingshuizen en mensen met een verstandelijke beperking aan 
de beurt. En nu volgt, van oud naar jong, de rest van Nederland. 

Vorige week zijn de eerste thuiswonende Wassenaarse 90-plussers gevaccineerd en 

ook de mensen van 85 tot 90 jaar hebben inmiddels een uitnodigingsbrief ontvan-

gen. Ouderen die zelf of met begeleiding kunnen reizen, worden uitgenodigd om 

naar een centrale locatie te gaan voor de vaccinatie. Bijvoorbeeld in Den Haag. 

Ouderen die niet kunnen reizen, mogen zich laten vaccineren door een huisarts. 

U ontvangt een uitnodigingsbrief
Als u aan de beurt bent, ontvangt u een uitnodiging om u te laten vaccineren. 
In de uitnodigingsbrief leest u meer over bijvoorbeeld de locatie, de bereikbaar-
heid en het type vaccin. In de brief staat ook hoe u de afspraak maakt voor de 
vaccinatie.   

Wilt u nu al meer weten? Kijk dan op www.coronavaccinatie.nl of 
bel 0800-1351
Voor algemene informatie en logistieke vragen kunt u het beste kijken op 
www.coronavaccinatie.nl of bellen naar 0800-1351. Heeft u een vraag over uw 
gezondheid in relatie tot de vaccinatie? Neem dan contact op met uw huisarts. 
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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 over-
zicht 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.

BEKENDMAKINGEN 

Hiernaast staat een overzicht van de bekendmakingen. De volledige bekend making 
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.overuwbuur.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
• Admiraal Helfrichlaan 1A, het verbouwen van de woning
• Eikenlaan 16, het kappen van twee bomen
• Santhorstlaan 79, het kappen van een boom

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
• Bontiuslaan 2, het kappen van twee bomen
• Groot Haesebroekseweg 37A, het plaatsen van een hekwerk
• Havenstraat 6, het kappen van een boom
• Hogerbeetsstraat 29, het plaatsen van een hekwerk
• Katwijkseweg 17C, het aanleggen van een zwembad
• Lindelaan 2, het kappen van vier bomen
• Maaldrift 6, het verplaatsen van de bestaande loods (Nellesteijn, Maaldrift)
• Oostdorperweg 206A, het plaatsen van een verplaatsbare mantelzorgwoning
• Ridderlaan/Poortlaan, het bouwen van 93 woningen - fase 2 (nieuwe 

huisnummers, 1 t/m 93 )
• Santhorstlaan 26, het aanleggen van een parkeerplek in de voortuin
• Van Bergenlaan 11, het verbouwen van de woning
• Van Zuylen van Nijeveltstraat 214, het realiseren van een opbouw op het balkon 

aan de achterzijde
• Van Zuylen van Nijeveltstraat 42, het kappen van een boom

Beleidsregels
• Beleidsregels Schuldhulpverlening 2021

Commissievergaderingen in Raadhuis De Paauw

Wegens de maatregelen voor het bestrijden van het coronavirus vinden deze 
vergaderingen online plaats. 

Commissie Fysieke Leefomgeving, maandag 8 februari, aanvang 19.30 uur
Op de agenda onder andere:
• Resultaten uitwerking herontwikkelingsvariant Warenar*
• Nota van beantwoording Groene Zone Valkenburg, alsmede Nota van 

Uitgangspunten Groene Zone Valkenburg*

Commissie Bestuur & Middelen, dinsdag 9 februari, aanvang 19.30 uur
Op de agenda onder andere:
• Defi nitieve keuze verwerking restafval*
• Wijziging GR Werkorganisatie Duivenvoorde en Financiële Verordening 

Wassenaar 2018 i.v.m. ontvlechting werkorganisatie*

Commissie Sociaal Domein, woensdag 10 februari, aanvang 19.30 uur
Op de agenda onder andere:
• Begroting Bloemcampschool 2021*
• 1e Wijziging GR Kust-, Duin- en Bollenstreek*

Spreekrecht: over de met * aangegeven agendapunten kan worden ingesproken. Er 
wordt een beroep op insprekers gedaan om hun inspreektekst schriftelijk, van te voren 
via griffi e@wassenaar.nl aan te leveren. Wilt u inspreken, neem dan uiterlijk 5 februari 
tot 12.00 uur contact op met de griffi e via griffi e@wassenaar.nl. Het is niet mogelijk als 
bezoeker de vergadering bij te wonen. De vergadering is te volgen via de live 
stream op www.wassenaar.nl.
Meer informatie: Kijk voor de complete agenda en de bijbehorende stukken op 
www.wassenaar.nl/gemeenteraad.

Kijk voor de meest recente cijfers op www.ggdhaaglanden.nl/dashboard
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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: 2-2-2021. Ga naar resultaten rondom teststraten
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over GGD Haaglanden | contact

(088) 355 01 00
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