
Vragen over coronavaccinatie
We begrijpen dat u vragen heeft over vaccinatie tegen corona. Ga niet met deze vragen naar uw 
huisarts, maar kijk op de websites van het RIVM, www.rivm.nl, en de Rijksoverheid, 
www.rijksoverheid.nl/corona. Op de website van het RIVM leest u informatie over welke vaccins 
er in Nederland worden gebruikt, hoe de vaccins getest zijn en hoe zij werken. Ook vindt u daar 
veelgestelde vragen over de vaccins. Op de website van de Rijksoverheid kunt u een vragenlijst 
invullen. U ziet dan gelijk of u door de GGD of door uw eigen huisarts wordt gevaccineerd en op 
welke termijn u hier een uitnodiging voor kunt verwachten. Liever telefonisch contact? Bel dan 
0800 – 1351. 
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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
• Bloemcamplaan 48, het kappen van 3 bomen, Z/21/053881
• Bremhorstlaan 27, het kappen van 1 boom, Z/21/053992
• Burchtlaan 16, het aanbouwen van de woning en het uitbreiden van een dakkapel, Z/21/053978
• Eikenhorstlaan 4, het kappen van 2 bomen, Z/21/053972
• Katwijkseweg 22A, het bouwen van een bijgebouw t.b.v. mantelzorg, Z/21/054037 
• Konijnenlaan 27A, het vervangen van de dakafwerking en gevelkozijnen, Z/21/053976
• Landgoed De Paauw en Backershagen, het aanleggen van 2 nieuwe bruggen, Z/21/053967
• Langstraat 25, het herstellen van het voegwerk (Oude Raadhuis), Z/21/053994
• Lodesteijnstraat 13, het verbouwen en uitbreiden van de woning, Z/21/053885
• Storm van ‘s-Gravesandeweg 1D, het maken van een aanbouw, Z/21/053977
• Van Brienenlaan 12, het plaatsen van een dakkapel, Z/21/053914
• Van Zuylen van Nijeveltstraat 362, het uitbreiden van de 1e verdieping, Z/21/053898
• Victorialaan 5, het verbouwen van de woning, Z/21/053880

Verleende omgevingsvergunningen
• Admiraal Helfrichlaan 1A, het verbouwen van de woning, Z/21/051063
• Baljuwstraat 6, het plaatsen van een dakkapel, Z/21/052354
• Deijlerweg 134, het plaatsen van een erker, Z/21/053062
• Deijlerweg 159, het bouwen van een tuinhuisje op tuinpark Ter Weer, Z/21/052699
• Hazelaan 3, het bouwen van een bijgebouw, Z/21/050580
• Jonkerlaan 60, het plaatsen van zonnepanelen, Z/21/052700
• Langstraat , het verplanten van bomen centrum Wassenaar, Z/21/053019
• Langstraat 50A , het wijzigen van de gevelreclame, Z/21/052525
• Luifelbaan 56, het aanpassen van de woning, Z/21/053289
• Parklaan 24, het uitbreiden van de woning en het vervangen van de buitenkozijnen, Z/21/052173
• Stompwijckstraat e.o., het kappen van bomen, Z/21/053460
• Van Duivenvoordelaan 121, vergunning voor 2 reeds geplaatste airco-units, Z/21/053282

Verleende exploitatievergunning
• Verleende exploitatievergunning voor Waalsdorperlaan 29 Duindigt aan Elite International.

Verleende drank- en horecavergunning
• Verleende drank- en horecavergunning voor Waalsdorperlaan 29 Duindigt aan Elite International.

Beschikking 
• Besluit lozen buiten inrichtingen, Lodesteijnstraat 12 e.o. te Wassenaar

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
18.

Aantal nieuwe
besmettingen in week 18

52
Wassenaar

Bron: RIVM | week 18

Aantal nieuwe opnames
in ziekenhuis in week 18

0
Wassenaar

Bron: RIVM | week 18

Aantal nieuwe
overledenen in week 18

0
Wassenaar

Bron: RIVM | week 18

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: 9-5-2021. 

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

Totaal aantal besmettingen per week
cumulatief

Bron: RIVM | week 9 - week 18

Wassenaar

Aantal nieuwe besmettingen per week

Bron: RIVM | week 9 - week 18

Wassenaar

Huidige stand van zaken
rondom het coronavirus in de
gemeente Wassenaar tot en
met week 18.

Besmettingen
totaal aantal, cumulatief

1.918
Wassenaar

Bron: RIVM | week 18

Ziekenhuisopnames
totaal aantal, cumulatief

39
Wassenaar

Bron: RIVM | week 18

Overledenen
totaal aantal, cumulatief

30
Wassenaar

Bron: RIVM | week 18

Aantal besmettingen per 100.000 inwoners
cumulatief

7.291
Wassenaar

8.962
Nederland

Bron: RIVM en CBS | week 18

over GGD Haaglanden | contact

(088) 355 01 00

Raadsvergadering in Raadhuis De Paauw

Raadsvergadering, 18 mei 2021 19:30 uur
Onder andere op de agenda: 
• Brandbrief 23 raden OV in MRDH regio – Voortbestaan openbaar vervoer in Metropoolregio 

Rotterdam-Den Haag onder druk
• Zienswijze begroting 2022 MRDH
• Verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Wassenaar 2014
• Zienswijze begroting GR KDB 2022
• (Her)aanwijzing secretaris Rekenkamercommissie WVOLV
• Wijziging samenstelling Vertrouwenscommissie
• Start voorbereiding van het bestemmingsplan Wassenaarseweg 220 (ANWB-locatie)
• Richtinggevende uitspraken volwaardig bestuurscentrum De Paauw

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.


