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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 
gemeente rubriek 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
7.

Aantal nieuwe
besmettingen in week 7

26 
Wassenaar

Bron: RIVM | week 7

Aantal nieuwe opnames
in ziekenhuis in week 7

1 
Wassenaar

Bron: RIVM | week 7

Aantal nieuwe
overledenen in week 7

0 
Wassenaar

Bron: RIVM | week 7

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: 22-2-2021. Ga naar resultaten rondom teststraten

Totaal aantal besmettingen per week
cumulatief

Bron: RIVM | week 11 - week 7

Wassenaar

Aantal nieuwe besmettingen per week

Bron: RIVM | week 11 - week 7

Wassenaar

Huidige stand van zaken
rondom het coronavirus in de
gemeente Wassenaar tot en
met week 7.

Besmettingen
totaal aantal, cumulatief

1.315 
Wassenaar

Bron: RIVM | week 9 - week 7

Ziekenhuisopnames
totaal aantal, cumulatief

32 
Wassenaar

Bron: RIVM | week 9 - week 7

Overledenen
totaal aantal, cumulatief

29 
Wassenaar

Bron: RIVM | week 9 - week 7

Aantal besmettingen per 100.000 inwoners
cumulatief

4.999 
Wassenaar

6.307 
Haaglanden

Bron: RIVM en CBS | week 9 - week 7

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
• Duinrellweg 1, het plaatsen van zonnepanelen, Z/21/051601
• Eikenlaan 4, het kappen van een boom, Z/21/051723
• Groot Haesebroekseweg 18, het kappen van twee bomen (noodkap), Z/21/051706
• Groot Haesebroekseweg 25, het aanleggen van een vrijstaande houten overkapping, Z/21/051595
• Oostdorperweg 132, het plaatsen van een dakkapel, Z/21/051599
• Papegaaienlaan 4, het aanleggen van een zwembad in de achtertuin, Z/21/051597
• Papegaaienlaan 4, het vergroten van de woning d.m.v. een aanbouw, Z/21/051596
• Plein 14, het kappen van een boom, Z/21/051646
• Prins van Wiedlaan 7, het kappen van twee bomen, Z/21/051623
• Raaphorstlaan 25, het bijplaatsen van een fi etsenstalling, Z/21/051632
• Van Wijnbergenlaan 35, het plaatsen van een dakkapel, Z/21/051693 
• Wilhelminalaan 1, het kappen van een boom, Z/21/051678

Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
• Araweg 14, het realiseren van een uitbouw en constructieve doorbraken, Z/20/050303
• Van Duivenvoordelaan 560, het plaatsen van een speelhut, Z/21/050861
• Zijdeweg 54, een ondergeschikte wijziging uitbreiding hotel (Van der Valk), Z/20/050300

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
• Eikenlaan 16, het kappen van twee bomen, Z/21/051058
• Van Wijnbergenlaan 11, het kappen van een boom, Z/21/051370
• Santhorstlaan 79, het kappen van een boom, Z/21/051088
• Violierenweg 22, het vervangen van een dakkapel, Z/21/051359

Raadsvergadering in Raadhuis De Paauw

Raadsvergadering, dinsdag 2 maart 19.30 uur
Onder andere op de agenda: 
• Wijziging van Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie Duivenvoorde en Financiële 

Verordening Wassenaar 2018 in verband met de ontvlechting van de werkorganisatie
• 1e Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Kust-, Duin- en Bollenstreek
• Nota van Beantwoording Groene Zone Valkenburg, alsmede de Nota van Uitgangspunten 

Groene Zone Valkenburg
• Defi nitieve keuze verwerking restafval
• Begroting Bloemcampschool 2021
• Resultaten uitwerking herontwikkelingsvariant Warenar

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.

Overige besluiten van algemene strekking
• Bekendmaking draagvlak bedrijveninvesteringszone Maaldrift

Verordeningen
• Verordening commissie bezwaarschriften Wassenaar 2021 
• Verordening bedrijveninvesteringszone Maaldrift 2021


