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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 infor-
matie op www.wassenaar.nl/bekendmakingen.

Gewijzigde 
openingstijden 
gemeente -
kantoor
Op vrijdag 2 april (Goede 
Vrijdag) en maandag 5 april 
(tweede paasdag) is het 
gemeentekantoor gesloten.

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
• Bloemcamplaan 17, het doorbreken van muren, Z/21/052517
• Bremhorstlaan 29, het kappen van een boom, Z/21/052445
• Burmanlaan 156, het opslagen van vijf containers, Z/21/052511
• Deijlerweg 66, het kappen van drie bomen, Z/21/052514 
• Eikenlaan 8, het kappen van een boom, Z/21/052520
• Groot Haesebroekseweg 27B, het plaatsen van een veranda, Z/21/052413
• Groot Hoefi jzerlaan 85, het kappen van twee bomen, Z/21/052442
• Klingelaan 5, het uitbouwen van de woning, Z/21/052516
• Langstraat 50A, het wijzigen van de gevelreclame, Z/21/052525
• Papeweg 7, het kappen van een boom, Z/21/052443 
• Schouwweg 81 F13, het plaatsen van een fi etsenstalling op het terrein Wavopark, 

zaaknummer niet bekend
• Strandwal 35, het plaatsen van zonnepanelen, Z/21/052411
• Tuinpad 95, het kappen van een boom, Z/21/052444
• Van Polanenpark 132K, het plaatsen van een deur met kozijn, Z/21/052534

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
• Buurtweg 135 (BR25), het plaatsen van een overkapte fi etsenstalling, Z/20/049805
• Deijlerweg 36, het kappen van een boom, Z/21/052143
• Eikendael 9, het plaatsen van dakkapellen, Z/21/051531
• Hertelaan 3, het kappen van een boom, Z/21/051918
• Hofcampweg 18, het kappen van een boom, Z/21/052080
• Hoogheemraadstraat 53, het plaatsen van een tochtportaal, Z/21/051336
• Klingelaan 4, het plaatsen van zonnepanelen op het dak van de woning, Z/21/051873
• Oostdorperweg 132, het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak alsmede het 

achterdakvlak, Z/21/051599
• Rijksstraatweg 697B, het kappen van een boom, Z/21/052117
• Schout bij Nacht Doormanlaan 50, het vervangen van de kozijnen, Z/21/050582
• Van Calcarlaan 28, het aanleggen van een zwemvijver, Z/21/051824
• Wilhelminalaan 1, het vervangen van de toegangspoort, Z/21/051678

Overige besluiten van algemene strekking
• 1e wijziging Gemeenschappelijke regeling werkbedrijven Kust-, Duin- en Bollenstreek (GR KDB)
• Besluit van het college van burgemeester en wethouders en van de burgemeester om uit 

de Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie Duivenvoorde te treden
• Raadsbesluit verlenen toestemming voor uittreding uit de Gemeenschappelijke Regeling 

Werkorganisatie Duivenvoorde

Raadsvergaderingen

Raadsvergadering dinsdag 30 maart, aanvang 19:30 uur
Onder andere op de agenda: 
• Ontwerp verklaring van geen bedenkingen Van Polanenpark 105
• Einde looptijd Verbreed Gemeentelijk Riolering Plan (vGRP)
• Vrijgeven voor inspraak van het ontwerp van de Verordening inwonersparticipatie 

gemeente Wassenaar 2020
• Reactie op toezichtsbrief provincie Zuid-Holland begroting 2021
• Raadpleegbrief over de hoofdlijnen Gastheerschap
• Beleidsplan inburgering Wassenaar
• Vaststellen Woonvisie Wassenaar 2021-2025 ‘Grip op Wonen’
• Verordening afvoer hemel- en grondwater gemeente Wassenaar 2020
• Startnotitie deregulering
• Raadpleegbrief over uitgangspunten organisatie

Raadsvergadering 1 april 2021 – 19.30 uur
Onder andere op de agenda:
• Kostenbesparende maatregelen Jeugdhulp

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

Het actuele overzicht van de besmettingen in Wassenaar was ten tijde van het drukken 
van de krant nog niet beschikbaar. 

Kijk voor de meest recente cijfers op www.ggdhaaglanden.nl/dashboard.

Actuele stand coronavirus

alleen  samen  krijgen we
corona onder controle

Meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronavirus

of bel 0800-1351

Voel je je somber of gespannen door het coronavirus?
Praat er over met mensen in je omgeving. 

De onderstaande tips en hulplijnen kunnen helpen.

Houd 1,5 meter
afstand.

Vermijd drukte. Werk zoveel
mogelijk thuis.

Was vaak je 
handen.

Basisregels voor iedereen

Heb je verkoudheids-

klachten? Blijf dan thuis. 

Ben je ook benauwd 
en/of heb je koorts? 
Dan moeten alle huis-
genoten thuisblijven.

Wat kan ik doen?
Velen voelen zich somber, gespannen of zelfs angstig door het coronavirus. Het helpt om af en toe een pauze te nemen. 
Van je werk, van de drukte thuis of van de berichtgeving over het coronavirus. Wat ook kan helpen: 

Eet gezond, slaap en
beweeg voldoende.

Zorg voor structuur. Sta
elke dag op dezelfde tijd
op, plan je (thuiswerk)dag
en je pauzes. 

Gebruik geen alcohol of
drugs om met je emoties
om te gaan.

Volg de berichtgeving in
de (sociale) media niet op
de voet.

Ga alleen af op feiten en
betrouwbare informatie -
bronnen, zoals de websites
van de Rijksoverheid, de
Wereldgezondheidsorgani-
satie (WHO) of het RIVM. 

Praat over je emoties. 
Krop ze niet op. Praten met
mensen die je vertrouwt,
kan helpen.

Als je er met je omgeving
niet uitkomt, zoek dan
contact met een getrainde
vrijwilliger of een
professionele hulpverlener. 

Als je psychische problemen
hebt en als dat erger wordt,
zoek dan hulp. Hiervoor 
kun je, ook tijdens de
coronacrisis, altijd de
huisarts benaderen. 
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27 mei 2020

Basisregels voor iedereen
Alleen wanneer iedereen zich aan de maatregelen houdt, 

ze�en we samen een stap vooruit.

Ben je ook benauwd en/of 

heb je koorts? Dan moeten 

alle huisgenoten thuisblijven.

Houd 1,5 meter 
afstand. 

Werk zoveel 
mogelijk thuis.

Was vaak je handen.Vermijd drukte.

Heb je klachten?

Blijf thuis.

Laat je testen.
 vanaf 1 juni

.

Schud geen 
handen.

Hoest en nies 
in je elleboog.

Gebruik papieren 
zakdoekjes.
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Vrijwilligers: bedankt voor uw hulp bij de verkiezingen!

De verkiezingen zitten er weer op. En die verliepen dit jaar anders dan voorgaande 
keren omdat mensen van 70 jaar en ouder konden briefstemmen en dat er twee 
stemlokalen in onze gemeente ook op 15 maart en 16 maart open waren voor 
kwetsbare doelgroepen. Dat vroeg de nodige inzet van vrijwilligers en medewerkers. 

Ik wil daarom graag stilstaan bij alle Wassenaarse vrijwilligers die hebben geholpen. 
Mede dankzij u, zijn deze verkiezingen goed en veilig verlopen. Met de waardering 
door de kiezer met een opkomst van bijna 84%. Dank voor uw inzet bij de stemlokalen 
en bij het tellen van de stemmen. Zonder u was deze prestatie niet mogelijk geweest. 
Ik ben trots dat we dit als Wassenaarse gemeenschap met elkaar voor elkaar hebben 
gekregen. Dank u wel! 


