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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 wetgeving.

Aangevraagde omgevingsvergunningen
• Johan de Wittstraat 5A, het kappen van een boom, Z/21/054317

• Klingelaan 21, het plaatsen van een dakkapel, Z/21/054472

• Konijnenlaan 53A, het slopen en bouwen van een bijgebouw, Z/21/054352

• Landgoed Rust en Vreugd/Zijlwatering, het verlengen van de watergang en het plaatsen 

van een duiker, Z/21/054366

• Molenplein 12, het plaatsen van zonnepanelen, Z/21/054370

• Plein 1, het herstellen van de oostelijke tuinmuur van het Baljuwhuis, langs de Gang, 

Z/21/054316

• Rijksstraatweg 457, het aanbrengen van lichtreclame, Z/21/054424

• Sbn Doormanlaan 34, het plaatsen van zonnepanelen, Z/21/054323

• Vijverweg 13, het aanleggen van een ondergrondse verbinding tussen de kelders van 

nummer 11 en nummer 13, Z/21/054474

• Waalsdorperlaan 19, het restaureren van de aanbouw, Z/21/054318

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
• Beukenhorstlaan 12, het vervangen van de kozijnen en een dakraam, Z/21/053059

• Burchtlaan 10, het uitbouwen van de woning aan de achterzijde, Z/21/052773

• De Wassenaarse Slag 15 (Brasserie de Badmeester), aanpassen vergaderzaal naar extra 

functie vakantiehuisje (object is bij nummer 17), Z/21/053391

• Groot Haesebroekseweg 27B, het plaatsen van een veranda, Z/21/052413

• Prinses Marielaan 16, het realiseren van een verbouwing, het maken van een uitbouw 

aan de achterzijde, dakvensters, nieuwe gevelopeningen aan de zijgevel, Z/21/052351

• Lange Kerkdam 15, het kappen van een boom, Z/21/053257

• Lodesteijnstraat 13, het verbouwen en uitbreiden van de woning, Z/21/053885

• Pompstationsweg 351 Den Haag, het realiseren van een brakwaterpilot op het 

Pompstation Scheveningen, Z/21/050701

• Raaphorstlaan 25, het vergroten van de fi etsenstalling, Z/21/051632

• Sbn Doormanlaan 40, het renoveren van het dak, Z/21/051480

• Schoutstraat 11, drie badkamerramen reduceren naar een badkamerraam, Z/21/053304

• Waldeck Pyrmontlaan 17, het plaatsen van een entreepoort, Z/21/050715

• Wittenburgerweg 70, het realiseren van een toegangshek, Z/21/052149 

Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) – RECTIFICATIE
• Buurtweg 116, verplaatsing kiosk. Deze publicatie stond in week 20 onder de reguliere 

verleende omgevingsvergunningen, maar het gaat hierbij om een uitgebreide procedure

Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
• Duinrell 1, het bouwen van een nieuwe loods, Z/21/052775

Commissievergaderingen

Commissie Fysieke Leefomgeving, maandag 31 mei, aanvang 19.30 uur
Op de agenda onder andere:

• Verkoopprocedure in ontwikkelkader Den Deylschool*

• Vaststelling bestemmingsplan Stompwijckstraat*

• Vaststellen Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 regio Rotterdam-Den Haag*

Commissie Bestuur & Middelen, dinsdag 1 juni, aanvang 19.30 uur
Op de agenda onder andere:

• Jaarrekening 2020*

• Wijziging van de Financiële Verordening Wassenaar 2018 in verband met aanpassen 

restwaardesystematiek en beleid met betrekking tot mutatie reserves*

• Goedkeuren begrotingswijziging reorganisatielasten 2021 – 2e tranche*

• Organisatie ontwikkeling WODV – gemeente Wassenaar*

Commissie Bestuur & Middelen, woensdag 2 juni, aanvang 20.00 uur
Op de agenda onder andere:

• Plan van aanpak ondermijning gemeente Wassenaar 2021-2024*

• Vastgoedbeleid*

• Grond sporthal*

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 en niet in persoon te komen. 

Wilt u inspreken neem dan uiterlijk 28 mei a.s. 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 bijbehorende stukken op 

www.wassenaar.nl/gemeenteraad.

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 rech-

ten 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
20.

Aantal nieuwe
besmettingen in week 20

40
Wassenaar

Bron: RIVM | week 20

Aantal nieuwe opnames
in ziekenhuis in week 20

1
Wassenaar

Bron: RIVM | week 20

Aantal nieuwe
overledenen in week 20

0
Wassenaar

Bron: RIVM | week 20

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: 23-5-2021. 

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

Totaal aantal besmettingen per week
cumulatief

Bron: RIVM | week 9 - week 20

Wassenaar

Aantal nieuwe besmettingen per week

Bron: RIVM | week 9 - week 20

Wassenaar

Huidige stand van zaken
rondom het coronavirus in de
gemeente Wassenaar tot en
met week 20.

Besmettingen
totaal aantal, cumulatief

2.001
Wassenaar

Bron: RIVM | week 20

Ziekenhuisopnames
totaal aantal, cumulatief

41
Wassenaar

Bron: RIVM | week 20

Overledenen
totaal aantal, cumulatief

30
Wassenaar

Bron: RIVM | week 20

Aantal besmettingen per 100.000 inwoners
cumulatief

7.607
Wassenaar

9.343
Nederland

Bron: RIVM en CBS | week 20

over GGD Haaglanden | contact

(088) 355 01 00

• Papegaaienlaan 10, het verrichten van diverse werkzaamheden, Z/21/052694

• Dennenlaan 5, het renoveren en verbouwen van de woning, het plaatsen van 

dakkapellen, het vervangen van de daken en het plaatsen van een pergola, Z/21/052724

• Schouwweg 80A, het bouwen van een carport met schuur, Z/21/052921

Geweigerde omgevingsvergunning (reguliere procedure)
• Bremhorstlaan 30, het bouwen van een woning met vrijstaande garage, afwijkend 

van het bestemmingsplan, het kappen van een boom en het aanleggen van een inrit, 

Z/21/053212

Verkeersbesluit
• Kerkstraat, reserveren parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen

Verleende drank- en horecavergunning
• Waalsdorperlaan 40 (Golfpark Duinzicht)

Verleende exploitatievergunning
• Waalsdorperlaan 40 


