
Verplicht in quarantaine? 
Vraag hulp als dat nodig is
Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, vraagt de rijksoverheid 
aan u om in een aantal gevallen thuis te blijven en geen bezoek te 
ontvangen. Dit heet quarantaine. Heeft u geen familie, vrienden of buren 
die in dat geval een boodschap voor u kunnen doen of de hond even willen 
uitlaten of heeft u behoefte aan een telefonisch praatje? Neem dan contact 
op met WassenaarDoet.nl. 

WassenaarDoet koppelt u graag aan een vrijwilliger. Het lukt bijna altijd om een 

match te maken tussen hulpvraag en -aanbod. Kan niemand in uw buurt u helpen 

met bijvoorbeeld de boodschappen of het ophalen van medicijnen? Dan kunt u con-

tact opnemen met WassenaarDoet. 

WassenaarDoet.nl verbindt Wassenaarders in deze moeilijke tijd
WassenaarDoet is een handige website waar Wassenaarders elkaar kunnen vin-
den voor zowel praktische als sociale onbetaalde hulp. Wilt u inwoners van 
Wassenaar helpen of heeft u zelf hulp nodig, meldt u dan aan via www.Was-
senaarDoet.nl of via een mailtje naar info@wassenaardoet.nl. U kunt ook bellen 
naar 06-15678510. 

Wanneer moet u thuisblijven
Het is misschien niet makkelijk om paar dagen niet naar buiten te gaan, 
maar wel heel belangrijk. Alleen door binnen te blijven, voorkomt u dat u 
andere mensen – ongemerkt – besmet met corona. In deze gevallen moet u 
thuis blijven:
• u heeft klachten die passen bij corona;
• u heeft corona;
• uw huisgenoot heeft naast milde corona klachten ook koorts of last van 

benauwdheid;
• uw huisgenoot heeft corona;
• u bent een nauw contact van iemand met corona. Dit betekent dat u in de buurt 

bent geweest van iemand met corona (minimaal 15 minuten binnen 1,5 meter);
• u komt terug uit het buitenland;
• u heeft een melding gekregen via de app CoronaMelder;
• u wacht op de uitslag van de Coronatest van uzelf of een huisgenoot.
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U vindt bijna alle offi ciële berichten van de gemeente Wassenaar terug op 
internet. Als extra dienstverlening treft u in de gemeenterubriek een kort over-
zicht 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
3.

Aantal nieuwe
besmettingen in week 3

37
Wassenaar

Bron: RIVM | week 3

Aantal nieuwe opnames
in ziekenhuis in week 3

1
Wassenaar

Bron: RIVM | week 3

Aantal nieuwe
overledenen in week 3

0
Wassenaar

Bron: RIVM | week 3

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).

LET OP! 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: 25-1-2021. Ga naar resultaten rondom teststraten

Totaal aantal besmettingen per week
cumulatief

Bron: RIVM | week 9 - week 3

Wassenaar

Aantal nieuwe besmettingen per week

Bron: RIVM | week 9 - week 3

Wassenaar

Huidige stand van zaken
rondom het coronavirus in de
gemeente Wassenaar tot en
met week 3.

Besmettingen
totaal aantal, cumulatief

1.201
Wassenaar

Bron: RIVM | week 9 - week 3

Ziekenhuisopnames
totaal aantal, cumulatief

27
Wassenaar

Bron: RIVM | week 9 - week 3

Overledenen
totaal aantal, cumulatief

26
Wassenaar

Bron: RIVM | week 9 - week 3

Aantal besmettingen per 100.000 inwoners
cumulatief

4.566
Wassenaar

5.822
Haaglanden

Bron: RIVM en CBS | week 9 - week 3

over GGD Haaglanden | contact

(088) 355 01 00

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 
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
• Ammonslaantje 36B, het plaatsen en vervangen van nieuwe gevelkozijnen
• De Lus 8, het bouwen van een half-verdiepte fi etsenberging in de voortuin
• Groot Haesebroekseweg 27B, het wijzigen van de gevel
• Havenstraat 6, het kappen van een boom
• Katwijkseweg 23, het verrichten van diverse werkzaamheden
• Lange Kerkdam 53, het kappen van een boom
• Prinsenweg 42, het vervangen van het hek
• Van Bronckhorstlaan 7A, het kappen van twee bomen
• Van Duivenvoordelaan 560, het plaatsen van een speelhut
• Van Zuylen van Nijeveltstraat 42, het kappen van een boom
• Woutersstraat 25, het uitbreiden van de schuur 
• Zijdeweg 30, het plaatsen van zonnepanelen 

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
• Bloemluststraat 5, het plaatsen van een dakopbouw
• Buurtweg 17, het kappen van bomen
• Crocusstraat 61, het kappen van twee bomen
• Diverse locaties, het kappen van bomen
• Duinweg 6, het kappen van twee bomen
• Groot Haesebroekseweg 25, het kappen van een boom
• Herenweg 4, brandveilig gebruik van de Herenwegschool
• Jagerslaan (zuid) 3, het kappen van een boom (noodkap)


