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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
8.

Aantal nieuwe
besmettingen in week 8

27
Wassenaar

Bron: RIVM | week 8

Aantal nieuwe opnames
in ziekenhuis in week 8

1
Wassenaar

Bron: RIVM | week 8

Aantal nieuwe
overledenen in week 8

0
Wassenaar

Bron: RIVM | week 8

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: 1-3-2021. Ga naar resultaten rondom teststraten

Totaal aantal besmettingen per week
cumulatief

Bron: RIVM | week 9 - week 8

Wassenaar

Aantal nieuwe besmettingen per week

Bron: RIVM | week 9 - week 8

Wassenaar

Huidige stand van zaken
rondom het coronavirus in de
gemeente Wassenaar tot en
met week 8.

Besmettingen
totaal aantal, cumulatief

1.342
Wassenaar

Bron: RIVM | week 9 - week 8

Ziekenhuisopnames
totaal aantal, cumulatief

33
Wassenaar

Bron: RIVM | week 9 - week 8

Overledenen
totaal aantal, cumulatief

29
Wassenaar

Bron: RIVM | week 9 - week 8

Aantal besmettingen per 100.000 inwoners
cumulatief

5.102
Wassenaar

6.441
Haaglanden

Bron: RIVM en CBS | week 9 - week 8

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
• Adriaan Pauwstraat 28, het renoveren en het realiseren van een uitbouw, zaaknummer niet 

bekend
• Duinrell 1, het opvangen van vreemdelingen in het seizoen 2021 door het COA, Z/21/051753
• Hertelaan 3, het kappen van een boom, Z/21/051918
• Jagerslaan (noord) 24, het vervangen van de heg, Z/21/051869
• Klingelaan 4, het plaatsen van zes zonnepanelen, Z/21/051873
• Nabij de Backershagenlaan, het plegen van onderhoud aan ‘het Springerpark’ (onderdeel 

van Buitenplaats Backershagen), Z/21/051835
• Papewegse Hof 12, het oprichten van een veranda, Z/21/051865
• Rijksstraatweg 314, het maken van een aanbouw, Z/21/051870
• Schouwweg 58, het maken van een opengewerkte veranda en het verlengen van het 

bijgebouw, Z/21/051847
• Teylingerhorstlaan 29A, het kappen van een boom, Z/21/051917
• Teylingerhorstlaan 29A, het maken van een fi etsenstalling, Z/21/051946
• Van Bronckhorstlaan 15, het aanpassen van het dak en het vernieuwen van de 

gevelkozijnen, Z/21/051863
• Van Calcarlaan 28het aanleggen van een zwemvijver, Z/21/051824
• Van Groeneveltlaan 39, het maken van een dakterras op bestaande aanbouw, Z/21/051804

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
• Deijlerweg 133, het vervangen en uitbreiden van de dakkapellen, Z/21/051205
• Groot Haesebroekseweg 18, het kappen van twee bomen (noodkap), Z/21/051706
• Groot Hoefi jzerlaan 85, het vergroten van de woning aan de achterzijde, Z/20/049999

• Herenweg 11, het plaatsen van een jacuzzi, Z/20/050085
• Jagerslaan (noord) 35, het kappen van een boom, Z/21/051479
• Schout bij Nacht Doormanlaan 32, het wijzigen van de constructie van het dak, Z/20/050309
• Wassenaerstraat 4, het samenvoegen van de dakkapellen in het zijdakvlak, Z/21/051244

Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
• Vreeburglaan 16, het uitbreiden van de woning d.m.v. een buitenkamer/serre, Z/21/050381

Geweigerde omgevingsvergunning (reguliere procedure)
• Nieuw Rijksdorp 70, het aanleggen van een inrit, Z/20/047508

Beschikkingen/afhandeling
• Kennisgeving terinzagelegging ontwerpbesluit aanwijzing als rijksmonument, Ministerie 

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Beleidsregels
• Voorstel tot wijziging kapvergunningstelsel; aanvulling


