
Beste Wassenaarders,
Het kabinet heeft afgelopen weekend nieuwe coronamaatregelen ingesteld. 
Maat regelen die ingrijpender zijn dan we verwacht en gehoopt hadden. Net als u, waar-
schijnlijk, dacht ik: daar gaan we weer. Toch is het belangrijk dat we deze stap terug met 
elkaar zetten. Want het coronavirus waart nog steeds rond. De besmettingen lopen op 
en de druk op de zorg neemt toe. 

Allemaal worden we door de maatregelen geraakt. Net, als alle kinderen uit Wassenaar, 
keek ik uit naar de intocht van Sinterklaas. Het is heel verstandig dat de organisatie 
heeft besloten de intocht niet door te laten gaan. Gelukkig is hij wel in het land en 
kunnen we op eigen wijze invulling geven aan dit geweldige kinderfeest. 
Daarnaast kijk ik ernaar uit Sinterklaas volgend jaar gewoon weer op traditionele wijze 
te verwelkomen in ons dorp. 

Ik voel mee met onze horeca-ondernemers, die nu weer om 20.00 uur ’s avonds hun 
zaak moeten sluiten. Voor hen is het een extra hard gelag. Ook voor onze ouderen is het 
niet altijd even makkelijk dat je weer minder mensen thuis kunt ontvangen, niet meer 
dan vier per dag. Dat geldt ook voor onze jongeren die er minder op uit kunnen gaan. 

Van onze sportverenigingen wordt veel gevraagd. Zij moeten het maar weer weten te 
regelen met het controleren van coronapassen aan de deur. Veel respect daarvoor. We 
helpen de sportverenigingen om al die maatregelen goed uit te voeren. Want wij heb-
ben ze juist nu zo hard nodig. Bewegen is belangrijk om fi t en gezond deze coronatijd 
door te komen. 

Ik hoop dan ook dat, nu we weer meer thuis zijn, onze kans pakken iets vaker naar 
buiten te gaan. Pak de fi ets. Ga wandelen en geniet van onze mooie groene omgeving, 
wanneer u dat kunt. Want wie mobiel is, kan er gelukkig nog steeds op uit. 

Wassenaar heeft in de afgelopen twee jaar laten zien dat het zich aan de maatregelen 
houdt. Inwoners, ondernemers en verenigingen hebben een enorme veerkracht en 
saamhorigheid laten zien. Daar heb ik veel waardering voor. De vaccinatiegraad in 
Wassenaar is hoog. Dat alles sterkt mijn vertrouwen dat wij het de komende drie weken 
weer met elkaar aankunnen. De vaccinatiegraad kan overigens altijd nog beter. Dus 
voor wie het nog niet heeft gedaan,  laat u informeren. En kent u iemand die zich niet 
heeft laten vaccineren, ga het gesprek eens aan. 

In deze tijd is het erg van belang goed voor jezelf 
te zorgen. Maar zorg ook goed voor anderen. 
Door de basisregels te respecteren. Of door hulp 
aan te bieden als iemand dat nodig heeft. Als u 
zelf ergens mee zit, zoek dan ook de hulp op van 
de ander. En weet: ook de gemeente staat naast 
u. Heeft u zorgen of vragen? Twijfel niet en klop 
bij ons aan.  Want alleen samen krijgen we 
corona eronder. 

Burgemeester Leendert de Lange
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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.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
• Bremhorstlaan 1A, het plaatsen van zonnepanelen, Z/21/059674
• De Lus 12, het kappen van een boom, Z/21/059492
• Doornweg 5, het slopen van een woning, Z/21/059963
• Duinweg 18A, het kappen van een boom, Z/21/059898
• Eikendael 5, het kappen van twee bomen, Z/21/059965
• Jagerslaan (zuid) 2, het bouwen van een villa, Z/21/059966
• Katwijkseweg 23, het wijzigen van de in/uitrit, Z/21/059700
• Langstraat 33, het wijzigen van de entree en de gevels, Z/21/059722
• Meijendelseweg 30, het bouwen van een nieuwe woning, Z/21/059925
• Meijendelseweg 30, het maken van een garage, Z/21/058418
• Oud Wassenaarseweg 25, het bouwen van een villa, Z/21/059964
• Paauwlaan 2, het plaatsen van een zwembad, Z/21/059698
• Raaphorstlaan 28 (nabij), kappen van bomen, Z/21/059699
• Victorialaan 5, het vervangen van de draaiende delen, het plaatsen van vast glas in 

de kozijnen en het vervangen van een kozijn in de achtergevel, Z/21/059820

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
• Deijlerweg 65, het uitbreiden van de woning met een dakkapel aan de voorzijde en 

een dakopbouw aan de achterzijde, Z/21/059486
• Groen van Prinstererlaan 5A, het vervangen van de veranda van het clubhuis LTC 

Oud Wassenaar, Z/21/053802
• Kievietslaan 4, het plaatsen van zonnepanelen op het voordakvlak van de woning, 

Z/21/059040
• Papeweg 4, het bouwen van een woning, Z/21/057165
• Santhorstlaan 3, het kappen van drie bomen, Z/21/059325
• ‘s-Heerenbergstraat 2, het realiseren van een dakopbouw, Z/21/055007
• Waldeck Pyrmontlaan 22, het uitbouwen van de woning, Z/21/056419

Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
• Prinsenweg 109, het plaatsen van een houten tuinhuis/bijgebouw, Z/21/054724
• Vinkelaan 1, het uitbouwen van de eerste verdieping, Z/21/057749

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.


