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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 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.

Werkzaamheden bij rotonde Lange Kerkdam

Op maandag 18 januari wordt vlakbij de rotonde aan de Lange Kerkdam 
gestart met het schoonmaken van drie rioolbuizen en het verwijderen 
van obstakels (wortels, drijfvuil zoals blikjes en papier) uit de buizen. 
Het schoonmaken is nodig om de rioolbuizen aan de binnenzijde van 
een nieuwe gladde laag te voorzien, zodat deze weer helemaal water-
dicht zijn. We verwachten dat de werkzaamheden op woensdag 
20 januari klaar zijn. Dit is afhankelijk van de weersomstandigheden: bij 
vorst of veel regen worden de werkzaamheden gestaakt.

Verkeersmaatregelen en omleiding
Voor de werkzaamheden wordt een deel van de rijbaan aan de Lange Kerkdam, net voor de 
rotonde, afgezet. Het verkeer, dat richting de Lange Kerkdam wil gaan, wordt over de Rijks-
straatweg omgeleid naar de Rozenweg. Vanaf de Rozenweg kan de weg vervolgd worden via 
de Deijlerweg en de Van Zuylen van Nijeveltstraat. De omleiding wordt met gele borden aan-
gegeven. Er wordt gewerkt tussen 07.00 en 19.00 uur, buiten de werktijden is doorgang op de 
rotonde wel mogelijk.

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
53.

Aantal nieuwe
besmettingen in week 53

68
Wassenaar

Bron: RIVM | week 53

Aantal nieuwe opnames
in ziekenhuis in week 53

1
Wassenaar

Bron: RIVM | week 53

Aantal nieuwe
overledenen in week 53

4
Wassenaar

Bron: RIVM | week 53

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: 5-1-2021. Ga naar resultaten rondom teststraten

Totaal aantal besmettingen per week
cumulatief

Bron: RIVM | week 9 - week 53

Wassenaar

Aantal nieuwe besmettingen per week

Bron: RIVM | week 9 - week 53

Wassenaar

Huidige stand van zaken
rondom het coronavirus in de
gemeente Wassenaar tot en
met week 53.

Besmettingen
totaal aantal, cumulatief

1.063
Wassenaar

Bron: RIVM | week 9 - week 53

Ziekenhuisopnames
totaal aantal, cumulatief

22
Wassenaar

Bron: RIVM | week 9 - week 53

Overledenen
totaal aantal, cumulatief

23
Wassenaar

Bron: RIVM | week 9 - week 53

Aantal besmettingen per 100.000 inwoners
cumulatief

4.041
Wassenaar

5.255
Haaglanden

Bron: RIVM en CBS | week 9 - week 53

over GGD Haaglanden | contact

(088) 355 01 00

Commissievergaderingen in Raadhuis De Paauw

Commissie Fysieke Leefomgeving, maandag 11 januari, aanvang 19.30 uur
Op de agenda onder andere:
• Vaststelling bestemmingsplan ‘Ammonslaantje naast 39’*
• Informatiebrief 128 Bestuurlijke afspraak Voortgang locatie Valkenburg d.d. 5 maart 2020*

Commissie Bestuur & Middelen, dinsdag 12 januari, aanvang 19.30 uur
Op de agenda onder andere:
• Verordening commissie bezwaarschriften Wassenaar 2021*
• Raadpleegbrief verkoop koffi ehuisje (Buurtweg 116)*

Commissie Sociaal Domein, woensdag 13 januari, aanvang 19.30 uur
Op de agenda onder andere:
• Cultuurbeleid*
• Beleidsplan schuldhulpverlening 2021-2021 Wassenaar*
• Aanvraag bouwvoorbereidingskrediet Kievietschool*

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

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 8 januari 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.

BEKENDMAKINGEN 

In de afgelopen vakantieperiode zijn er geen offi ciële bekendmakingen gepubliceerd.


