
Aangevraagde omgevingsvergunningen
• Adriaan Pauwstraat 43, het uitbreiden van de woning 

met dakopbouw en dakkapel, Z/21/054169
• Groenendaal 2, het plaatsen van veertien zonnepanelen, 

Z/21/054147
• Jagerslaan (noord) 35, het kappen van twee bomen, 

Z/21/054181
• Konijnenlaan 29, het bouwen van bijbehorende 

bouwwerken en een zwemvijver, Z/21/054065
• Middelweg 35, het kappen van twee bomen, Z/21/054112

Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
• Acacialaan 1, het verrichten van diverse werkzaamheden, 

Z/21/052637
• Landgoed De Wittenburg 1, plan ontsluiting toren tbv 

mogelijkheid bezichtiging, Z/21/051552
• Meijendelseweg 30, het maken van een aanbouw met 

kelder, het plaatsen van een rieten kap, het wijzigen van 
de gevels, het huis isoleren en het plaatsen van nieuwe 
kozijnen, Z/21/050526

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
• Bloemluststraat 11, het plaatsen van een dakopbouw, 

Z/21/053296
• Buurtweg 116, verplaatsing kiosk 
• Deijlerweg 114, het kappen van een boom, Z/21/053180
• Meijendelseweg 30, het maken van een aanbouw met 

kelder, het plaatsen van een rietenkap, het wijzigen van 
de gevels, het huis isoleren en het plaatsen van nieuwe 
kozijnen, Z/21/050526

• Oud Wassenaarseweg 2, het herinrichten van de tuin en 
het plaatsen van zonnepanelen op het dak van de 
woning, Z/21/050590

• Rijksstraatweg 52, het plaatsen van twee silo’s, 
Z/21/053061

• Van Polanenpark 105, het kappen van vier bomen, 
Z/21/053301

• Van Polanenpark 161, het kappen van een boom, 
Z/21/053165

• Vreeburglaan 16, het bouwen van een tuinkamer, 
Z/21/050381

• Wittenburgerweg 138, het plaatsen van twee 
dakkapellen, Z/20/049782

Verleende exploitatievergunning 
• Plein 14

Verleende ontheffi ng ex artikel 58 Wet Publieke 
Gezondheid 
• Aan de bibliotheek voor de Buurtcirkel

Verleende drank- en horecavergunning
• Plein 14

vrijdag 21 mei t/m vrijdag 28 mei 2021
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BEKENDMAKINGEN 

Hieronder staat een overzicht van de bekendmakingen. De 
volledige bekend making 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.overuwbuur.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 
verzend datum 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 wetge-
ving.

COLOFON

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 informatie op www.wassenaar.nl/
bekendmakingen.

Commissievergaderingen

Commissie Bestuur & Middelen, dinsdag 25 mei, aan-
vang 20.00 uur
Onder andere op de agenda: 
• Zienswijze op de ontwerpbegroting 2022 en 

meerjarenraming 2023-2025 GR Omgevingsdienst 
Haaglanden*

• Zienswijze op de ontwerpbegroting 2022 en 
meerjarenraming 2023-2025 GR Avalex*

• Zienswijze op de ontwerpbegroting 2022 en 
meerjarenraming 2023-2025 GR Veiligheidsregio 
Haaglanden*

• Zienswijze op de wijziging van de GR Veiligheidsregio 
Haaglanden*

• Zienswijze op de ontwerpbegroting 2022 en 
meerjarenraming 2022-2025 GR BSGR*

• Zienswijze op de ontwerpbegroting 2022 en 
meerjarenraming 2023-2025 GR Servicebureau Jeugdhulp 
Haaglanden*

• Zienswijze op de ontwerpbegroting 2022 en 
ontwerpbegrotingswijziging 2021 GR GGD en Veilig Thuis 
Haaglanden*

Commissie Fysieke Leefomgeving, donderdag 27 mei, 
aanvang 19.30 uur
Op de agenda onder andere:
• Diverse voorstellen over de Omgevingswet*

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@wasse-
naar.nl aan te leveren en niet in persoon te komen. Wilt u 
inspreken neem dan uiterlijk 21 mei 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 bij-
behorende stukken op www.wassenaar.nl/gemeenteraad.

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

Actuele stand coronavirusActuele stand coronavirus

Huidige stand van zaken
rondom het coronavirus in de
gemeente Wassenaar in week
19.

Aantal nieuwe besmettingen
in week 19

43
Wassenaar

Bron: RIVM | week 19

Aantal nieuwe opnames in
ziekenhuis in week 19

1
Wassenaar

Bron: RIVM | week 19

Aantal nieuwe
overledenen in week 19

0
Wassenaar

Bron: RIVM | week 19

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: 16-5-2021. 

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

Totaal aantal besmettingen per week
cumulatief

Bron: RIVM | week 9 - week 19

Wassenaar

Aantal nieuwe besmettingen per week

Bron: RIVM | week 9 - week 19

Wassenaar

Huidige stand van zaken
rondom het coronavirus in de
gemeente Wassenaar tot en
met week 19.

Besmettingen
totaal aantal, cumulatief

1.961
Wassenaar

Bron: RIVM | week 19

Ziekenhuisopnames
totaal aantal, cumulatief

40
Wassenaar

Bron: RIVM | week 19

Overledenen
totaal aantal, cumulatief

30
Wassenaar

Bron: RIVM | week 19

Aantal besmettingen per 100.000 inwoners
cumulatief

7.455
Wassenaar

9.182
Nederland

Bron: RIVM en CBS | week 19

over GGD Haaglanden | contact

(088) 355 01 00

Huidige stand 
van zaken 

rondom het 
coronavirus 

in de 
gemeente 

Wassenaar in 
week 19.

Verdere versoepelingen: samen veilig genieten van sport, cultuur en recreatie

Deze week mogen ook in Wassenaar onder andere het attractiepark, de kinderboerderij en 
de bibliotheek weer open. Binnen mag voorzichtig iets meer op gebied van sport, dans, muziek 

en cultuur. En we kunnen langer genieten van het terras.

HET GEMEENTEBESTUUR VAN WASSENAAR WENST ALLE ONDERNEMERS
EN ORGANISATIES DIE DEZE WEEK MEER RUIMTE KRIJGEN HEEL VEEL SUCCES EN PLEZIER

Vragen over de regels? Mag er in uw bedrijf of organisatie weer meer, maar twijfelt u over 
bepaalde zaken? Neem dan contact op met de gemeente via www.wassenaar.nl/contactformulier of 

via telefoonnummer 14070. Wij kijken en denken graag met u mee. 


