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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.

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
5.

Aantal nieuwe
besmettingen in week 5

20
Wassenaar

Bron: RIVM | week 5

Aantal nieuwe opnames
in ziekenhuis in week 5

1
Wassenaar

Bron: RIVM | week 5

Aantal nieuwe
overledenen in week 5

0
Wassenaar

Bron: RIVM | week 5

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: 8-2-2021. Ga naar resultaten rondom teststraten

Totaal aantal besmettingen per week
cumulatief

Bron: RIVM | week 9 - week 5

Wassenaar

Aantal nieuwe besmettingen per week

Bron: RIVM | week 9 - week 5

Wassenaar

Huidige stand van zaken
rondom het coronavirus in de
gemeente Wassenaar tot en
met week 5.

Besmettingen
totaal aantal, cumulatief

1.265
Wassenaar

Bron: RIVM | week 9 - week 5

Ziekenhuisopnames
totaal aantal, cumulatief

30
Wassenaar

Bron: RIVM | week 9 - week 5

Overledenen
totaal aantal, cumulatief

28
Wassenaar

Bron: RIVM | week 9 - week 5

Aantal besmettingen per 100.000 inwoners
cumulatief

4.809
Wassenaar

6.075
Haaglanden

Bron: RIVM en CBS | week 9 - week 5

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
• Burchtplein 4, het verbouwen van de woning
• De Wassenaarse Slag 26A, het slopen van de kiosk
• Deijlerweg 133, het vervangen en uitbreiden van de dakkapellen
• Hoogheemraadstraat 53, het plaatsen van een tochtportaal 
• Klingelaan 21, het plaatsen van de zonnepanelen
• Narcislaan 34, het herstellen van een inrit volgens de originele staat 
• Oostdorperweg 151A, het realiseren van een uitrit
• Poortlaan 7, het kappen van 1 boom
• Prinses Marielaan 3, het plaatsen van een tuinoverkapping
• Schouwweg 30, het verwijderen van een steunmuur
• Van Brienenlaan 7, het plaatsen van een blokhut op tuincomplex
• Van Zuylen van Nijeveltstraat 179, het kappen van 1 boom
• Violierenweg 22, het vervangen van een dakkapel
• Wassenaerstraat 4, het samenvoegen van de dakkapellen
• Wittenburgerweg 30, het aanpassen van de reeds vergunde aanbouw

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
• Ammonslaantje 22, het uitbreiden van de woning aan de achterzijde
• Hofl aan 17, het plaatsen van een dakkapel aan de zijgevel en het maken van een 

constructieve doorbraak op de begane grond
• Johan de Wittstraat 1, het vervangen van de handelsreclame en het vervangen van de 

sealbag automaat
• Johan de Wittstraat 1, het vervangen van de handelsreclame op de voorgevel van het pand

• Lange Kerkdam 53, het kappen van 1 boom
• Meijendelseweg 40, het optimaliseren van de voorzieningen in het bezoekerscentrum van 

DUNEA (De Tapuit)
• Ruigelaan 2, het plaatsen van een bijgebouw
• Van Bronckhorstlaan 7A, het kappen van 2 bomen
• Vinkelaan 17, het vervangen van het kozijn aan de voorzijde

Verordeningen
• Verordening afvalstoffenheffi ng Wassenaar 2021
• Verordening schuldhulpverlening Wassenaar 2021

Overige besluiten van algemene strekking
• Aanwijzingsbesluit en nadere regels m.b.t. losloopgebieden voor honden, alsmede waar 

honden niet zijn toegestaan 2021

DIVERSEN

Inspraak Cultuurnota ‘Rijk aan Cultuur’

De gemeente Wassenaar heeft een voorlopige versie van de nieuwe Cultuurnota gemaakt: ‘Rijk 
aan Cultuur’ Wassenaar 2021. De nota beschrijft het Wassenaarse cultuurbeleid vanaf 2021. 

De nota gaat in op het Wassenaarse cultuuraanbod en de samenwerking tussen culturele orga-
nisaties, onderwijs en maatschappelijke partners. Andere onderwerpen in de nota zijn de 
gemeentelijke kunstcollectie, cultuuronderwijs voor kinderen en het betrekken van specifi eke 
doelgroepen zoals ouderen, internationals, statushouders en mensen met een beperking. 

Inspraakprocedure
De ontwerpnota is offi cieel vrijgegeven voor inspraak. Het concept ligt vanaf 12 februari 2021 
zes weken voor iedereen ter inzage bij het Klant Contact Centrum in het gemeentekantoor 
aan de Johan de Wittstraat 45 in Wassenaar. Het concept is ook in te zien op de website 
www.wassenaar.nl/cultuurnota. Tijdens de inspraaktermijn kunt u op deze voorlopige versie 
reageren via cultuurnota@wassenaar.nl. Uw zienswijze wordt betrokken bij de defi nitieve 
versie van de nota. Kijk voor meer informatie op www.wassenaar.nl/cultuurnota.  


