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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
• Bellesteynlaan 22, het plaatsen van een dakkapel, Z/21/054784

• Burmanlaan 71, het kappen van vier bomen, Z/21/054790

• Eikenlaan 14 B, het kappen van twee bomen, Z/21/054694

• Groot Hoefi jzerlaan 40, new drive and removal of planting

• Langstraat 28, het uitbreiden van het terras, Z/21/054769

• Persijnlaan 1, het plaatsen van zonnepanelen, Z/21/054670

• Plein 14, het uitbreiden van het restaurant, Z/21/054764

• Prinsenweg 109, het plaatsen van een houten tuinhuis/bijgebouw, Z/21/054724

• Schepenstraat 13, het kappen van eeen boom, Z/21/054677

• Tuinpad 59, het realiseren van een bijgebouw, Z/21/054715

• Van Calcarlaan 1, het kappen van een boom, zaaknr. nog te bepalen

• Van Calcarlaan 1, struiken/bomen verwijderen voor nieuwe haag, zaaknr. nog te bepalen

• Van Groeneveltlaan 11, het kappen van een boom, Z/21/053798

• Zijdeweg 4, het wijzigen van de bestaande aanbouw en het maken van een kleine 

nieuwe aanbouw, Z/21/054881

• Zijllaan 38, het doorbreken van een muur naar de keuken, Z/21/054885

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
• Burchtplein 1, het aanleggen van een inrit, Z/21/052916

• Burg Geertsemalaan 13, het wijzigen van de gevel, Z/21/054500

• Groot Hoefi jzerlaan 85, het kappen van een boom, Z/21/053471

• Klingelaan 2, het kappen van een boom, Z/21/053630

• Konijnenlaan 10, het kappen van een boom, Z/21/053425

• Konijnenlaan 52, het aanleggen van een uitweg en het kappen van bomen, Z/21/053021

• Langstraat 25, het vervangen van het voegwerk (Oude Raadhuis), Z/21/053994

• Nabij de Rijksstraatweg 191, het vervangen van de schuur/stal, Z/21/053544

• Oude Trambaan, het reconstrueren en verbreden van het fi etspad, Z/20/048314

• Raadhuislaan 22,het plaatsen van een speeltoestel, Z/20/046751

• Rijksstraatweg 675, het wijzigen van twee bestaande dakraampjes en het bijplaatsen 

van vier nieuwe dakraampjes, Z/21/053050

• Schoolstraat 2, het restaureren van de woning (monument) en een bijgebouw, Z/21/052212 

• Schouwweg 21, het bouwen van een schuur/kas, Z/21/053381

• Van Cranenburchlaan 16, het kappen van een boom, Z/21/053766

Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
• Nabij de Prinsenweg 111, vervangen van fi ets-/voetgangersbrug, Z/21/053177

• Wittenburgerweg 30, het realiseren van een aanbouw, Z/21/053208t

Raadsvergadering in Raadhuis De Paauw

Raadsvergadering, maandag 14 juni 19.30 uur
Onder andere op de agenda: 

• Vaststelling bestemmingsplan Stompwijckstraat

• Buitenplanse activiteiten met een verplichte participatie-eis inclusief toetsingskader 

participatie Omgevingswet

• Raadsvoorstel - Goedkeuren begrotingswijziging reorganisatielasten 2021 – 2e tranche

• Plan van aanpak ondermijning gemeente Wassenaar 2021-2024

• Raadpleegbrief Aankoop grond sporthal

• Grondaankoop sporthal

• Buitenplanse activiteiten met een adviesrecht met instemming van de raad (verzwaard 

adviesrecht)

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

• Jaarrekening 2020

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

restwaardesystematiek en beleid met betrekking tot mutatie reserves

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.

Inwonersavond over fi nanciën 
van de gemeente
Op dinsdagavond 22 juni vanaf 20.00 uur bent u van harte welkom op de 
digitale inwonersavond over de fi nanciën van gemeente Wassenaar. 

De avond wordt uitgezonden via de Facebookpagina van gemeente Wassenaar, 
www.facebook.com/GemeenteWassenaar. Wethouder Schokker, Zweerts de 
Jong en Wassenaar praten u graag bij over het gemeentelijke huishoudboekje en 
vertellen u meer over de gemeentelijke fi nanciën op het gebied van het sociaal 
domein en ruimtelijke ontwikkeling. Tijdens de avond kunt u ook uw vragen stel-
len aan de wethouders. 

We zien u graag, online, op dinsdagavond 22 juni vanaf 20.00 uur.

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
22.

Aantal nieuwe
besmettingen in week 22

45
Wassenaar

Bron: RIVM | week 22

Aantal nieuwe opnames
in ziekenhuis in week 22

0
Wassenaar

Bron: RIVM | week 22

Aantal nieuwe
overledenen in week 22

0
Wassenaar

Bron: RIVM | week 22

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: 08-06-2021. 

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

Totaal aantal besmettingen per week
cumulatief

Bron: RIVM | week 9 - week 22

Wassenaar

Aantal nieuwe besmettingen per week

Bron: RIVM | week 9 - week 22

Wassenaar

Huidige stand van zaken
rondom het coronavirus in de
gemeente Wassenaar tot en
met week 22.

Besmettingen
totaal aantal, cumulatief

2.067
Wassenaar

Bron: RIVM | week 22

Ziekenhuisopnames
totaal aantal, cumulatief

40
Wassenaar

Bron: RIVM | week 22

Overledenen
totaal aantal, cumulatief

31
Wassenaar

Bron: RIVM | week 22

Aantal besmettingen per 100.000 inwoners
cumulatief

7.858
Wassenaar

9.555
Nederland

Bron: RIVM en CBS | week 22

over GGD Haaglanden | contact

(088) 355 01 00

Verleende exploitatievergunning 
• Waalsdorperlaan 4b, voor clubhuis en terras bij Checkpoint Charlie 

Verleende drank- en horecavergunning 
• Waalsdorperlaan 4b, voor clubhuis en terras bij Checkpoint Charlie 

Verkeersbesluit
• Johan de Wittstraat, reserveren parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen


