
Aangevraagde omgevingsvergunningen
• Bremhorstlaan 30, het bouwen van een woning met 

garage, Z/21/052178
• Buurtweg 17, het bouwen van een bijgebouw, Z/21/052136
• Deijlerweg 13, het vervangen van twee ramen, Z/21/052073
• Deijlerweg 36, het kappen van een boom, Z/21/052143 
• Deijlerweg 122, het uitbreiden van een bestaand 

bijgebouw, Z/21/052074
• Hofcampweg 18, het kappen van een boom, Z/21/052080
• Koekoekslaan 5A, het verbouwen van de woning, 

Z/21/052079
• Laan van Hoogwolde 1, het kappen van drie bomen, 

Z/21/052083
• Parklaan 24, het uitbreiden van de woning en het 

vervangen van de buitenkozijnen, Z/21/052173
• Pieter Postlaan 20, het plaatsen van een hekwerk, 

Z/21/052069
• Prins van Wiedlaan 34, het verbouwen van de woning, 

Z/21/052072
• Prinsenweg 24, het plaatsen van acht zonnepanelen, 

Z/21/052077
• Rijksstraatweg 447, het uitbreiden van de wasstraat met 6 

wasboxen, Z/21/052070
• Rijksstraatweg 697B, het kappen van een boom, 

Z/21/052117
• ‘s-Heerenbergstraat 8, het plaatsen van een dakopbouw, 

Z/21/052166
• Van Boetzelaerlaan 23, het plaatsen van een dakkapel, 

Z/21/052081
• Van der Oudermeulenlaan 15, het rooien van een boom, 

Z/21/052163
• Wittenburgerweg 70, het realiseren van een toegangshek, 

Z/21/052149

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 ciele-
bekendmakingen.nl. Hier geldt landelijke wetgeving.

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.
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Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)
• Schouwweg 30, het verwijderen van een steunmuur, 

Z/21/051265 
• Teylingerhorstlaan 20, het kappen van twee bomen, 

Z/21/051504
• Van Brienenlaan 7, het plaatsen van een blokhut op het 

tuincomplex, Z/21/051235

Wijziging op verleende omgevingsvergunning (reguliere 
procedure)
• Johan de Wittstraat 1, het vervangen van de handelsreclame, 

Z/20/050006
• Johan de Wittstraat 1, het vervangen van de handelsreclame 

en het vervangen van de sealbag automaat, Z/21/050417

Geweigerde omgevingsvergunning (reguliere procedure)
• Prinsenweg 42, het vervangen van het hekwerk aan de 

voorzijde van de woning, Z/21/050742
• Van Zuylen van Nijeveltstraat 179, het kappen van een boom, 

Z/21/051238

Beschikkingen | afhandeling
• Hogeboomseweg 6, ontwerpbeschikking Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht

Verleende drank- en horecavergunning
• Groen van Prinstererlaan 5a, Lawn Tennisclub, Festina Lente
• Wassenaarse Slag 35, Strandclub bv hodn Bida Baai

Verleende exploitatievergunning op grond van artikel 28 
van de APVW 
• Groen van Prinstererlaan 5a, Lawn Tennisclub, Festina Lente
• Wassenaarse Slag 35, Strandclub bv hodn Bida Baai 

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
9.

Aantal nieuwe
besmettingen in week 9

21
Wassenaar

Bron: RIVM | week 9

Aantal nieuwe opnames
in ziekenhuis in week 9

0
Wassenaar

Bron: RIVM | week 9

Aantal nieuwe
overledenen in week 9

0
Wassenaar

Bron: RIVM | week 9

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: 8-3-2021. Ga naar resultaten rondom teststraten

Totaal aantal besmettingen per week
cumulatief

Bron: RIVM | week 10 - week 9

Wassenaar

Aantal nieuwe besmettingen per week

Bron: RIVM | week 10 - week 9

Wassenaar

Huidige stand van zaken
rondom het coronavirus in de
gemeente Wassenaar tot en
met week 9.

Besmettingen
totaal aantal, cumulatief

1.366
Wassenaar

Bron: RIVM | week 9 - week 9

Ziekenhuisopnames
totaal aantal, cumulatief

32
Wassenaar

Bron: RIVM | week 9 - week 9

Overledenen
totaal aantal, cumulatief

29
Wassenaar

Bron: RIVM | week 9 - week 9

Aantal besmettingen per 100.000 inwoners
cumulatief

5.193
Wassenaar

6.597
Haaglanden

Bron: RIVM en CBS | week 9 - week 9

over GGD Haaglanden | contact

(088) 355 01 00

Commissievergaderingen

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

Commissie Fysieke Leefomgeving, maandag 15 maart, 
aanvang 19.30 uur
Op de agenda onder andere:
• Ontwerpverklaring van geen bedenkingen Van 

Polanenpark 105 *
• Vaststellen Woonvisie Wassenaar 2021-2025 ‘Grip op Wonen’*
• Verordening afvoer hemel- en grondwater Gemeente 

Wassenaar 2020*
• Einde looptijd Verbreed Gemeentelijk Riolering Plan (VGRP)*
• Raadpleegbrief naamgeving aquaduct over de 

Veenwatering*

Commissie Bestuur & Middelen, dinsdag 16 maart, 
aanvang 19.30 uur
Op de agenda onder andere:
• Vrijgeven voor inspraak van de Verordening 

inwonerparticipatie gemeente Wassenaar 2021*
• Startnotitie deregulering*
• Reactie op toezichtsbrief provincie Zuid-Holland begroting 

2021*
• Raadpleegbrief over uitgangspunten organisatie*
• Raadpleegbrief over de hoofdlijnen Gastheerschap*

Commissie Sociaal Domein, woensdag 17 maart, 
aanvang 20.00 uur
Op de agenda onder andere:
• Beleidsplan inburgering Wassenaar*
• Kostenbesparende maatregelen Jeugdhulp*

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 12 maart 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 bijbe-
horende stukken op www.wassenaar.nl/gemeenteraad.


