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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
• Bloemluststraat 11, het plaatsen van een dakopbouw, Z/21/053296
• Dahliahof 25, het vervangen van de gevelkozijnen, Z/21/053286
• De Wassenaarse Slag 15, het aanpassen van de vergaderzaal naar een extra functie 

vakantiehuisje (Brasserie de Badmeester), Z/21/053391
• Distellaan 2, het verbouwen van de woning, Z/21/053269
• Jonkerlaan 34, het realiseren van een uitrit, Z/21/053300
• Lagerweide 13, het bouwen van een woonwagen, Z/21/053390
• Lange Kerkdam 15, het kappen van een boom, Z/21/053257
• Luifelbaan 56, het aanpassen van de woning, Z/21/053289
• Prins Frederiklaan 14, het plaatsen van een toegangspoort, Z/21/053331
• Rijksstraatweg 68, het wijzigen van de gevel, Z/21/053303
• Schoutstraat 11, het reduceren van drie badkamerramen naar een badkamerraam, 

Z/21/053304
• Schouwweg 21, het bouwen van een schuur/kas, Z/21/053381
• Thorbeckestraat 29, het plaatsen van een dakkapel en de nok verhogen, Z/21/053383
• Van Duivenvoordelaan 121, een vergunning voor 2 reeds geplaatste airco units, Z/21/053282
• Van Limburg Stirumstraat, Van der Duyn van Maasdamstraat e.o., het renoveren van 

125 woningen, Z/21/053298
• Van Polanenpark 105, het kappen van vier bomen, Z/21/053301
• Wittenburgerweg 30, het verhogen van de aanbouw, Z/21/053208

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
• Araweg 14, een uitbouw achterzijde en constructieve doorbraken, Z/20/050303
• Bremhorstlaan 29, het kappen van een boom, Z/21/052445
• Clingendael 1, het kappen van een boom, Z/21/052720
• Deijlerweg 66, het kappen van vier bomen, Z/21/052514

• Klingelaan 14, het bouwen van een carport, Z/21/052397
• Prins van Wiedlaan 34, het verbouwen van de woning, Z/21/052072
• Tuinpad 95, het kappen van een boom, Z/21/052444

Geweigerde omgevingsvergunning (reguliere procedure)
• Santhorstlaan 16, het aanleggen van een oprit, Z/21/052686

Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
• Duinrellweg 1, het plaatsen van zonnepanelen, Z/21/051601
• Meijendelseweg 16, het renoveren van de kozijnen, Z/21/051446

Beschikkingen/afhandeling
• Uitschrijving uit de Basisregistratie Personen 

Verkeersbesluit
• Tuinpad, Aanwijzen kentekengebonden gehandicaptenparkeerplaats

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.

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
15.

Aantal nieuwe
besmettingen in week 15

88
Wassenaar

Bron: RIVM | week 15

Aantal nieuwe opnames
in ziekenhuis in week 15

0
Wassenaar

Bron: RIVM | week 15

Aantal nieuwe
overledenen in week 15

0
Wassenaar

Bron: RIVM | week 15

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).

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: 19-4-2021. Onderaan deze pagina zijn cijfers te vinden over het aantal besmettingen per wijk.

Ga naar resultaten rondom teststraten Ga naar de resultaten van het corona
panelonderzoek

Totaal aantal besmettingen per week
cumulatief

Bron: RIVM | week 9 - week 15

Wassenaar

Aantal nieuwe besmettingen per week

Bron: RIVM | week 9 - week 15

Wassenaar

Huidige stand van zaken
rondom het coronavirus in de
gemeente Wassenaar tot en
met week 15.

Besmettingen
totaal aantal, cumulatief

1.772
Wassenaar

Bron: RIVM | week 15

Ziekenhuisopnames
totaal aantal, cumulatief

35
Wassenaar

Bron: RIVM | week 15

Overledenen
totaal aantal, cumulatief

30
Wassenaar

Bron: RIVM | week 15

Aantal besmettingen per 100.000 inwoners
cumulatief

6.736
Wassenaar

8.065
Nederland

Bron: RIVM en CBS | week 15

over GGD Haaglanden | contact

(088) 355 01 00alleen  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. 

alleen  samen  krijgen we
corona onder controle
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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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