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Gemeente Oegstgeest
Rhijngeesterstraatweg 13
2343 AN OEGSTGEEST
Tel: 14071 
Ma t/m vrij tussen 9.00 en 12.00 uur

Volg ons ook op  Facebook 
en  Twitter

Langskomen op het gemeentehuis? 
Maak eerst een afspraak via onze 
website  www.oegstgeest.nl of bel 
met 14071

Grofvuillijn
Tel: 071-519 18 68
Ma t/m vrij tussen 9.00 en 12.00 uur

Milieustraat/Gemeentewerf
Haarlemmerstraatweg 30
2343 LB OEGSTGEEST
Ma t/m vrij tussen 8.30 tot 11.30 uur, 
zat 9.00 tot 12.00 uur

Sociale Zaken
Voor vragen over werk en inkomen

Tel: 071-519 18 30 ma t/m vrij tussen 
9.00 en 11.00 uur

Sociaal Team Oegstgeest
Voor vragen over zorg, welzijn, 
advies en ondersteuning
Tel: 071-519 14 99 ma t/m vrij tussen 
9.00 en 13.00 uur

 www.sociaalteamoegstgeest.nl 

Centrum voor Jeugd en Gezin
Voor vragen over opvoeden, 
opgroeien en (jeugd)hulp op maat
Tel: 088-254 23 84 ma t/m vrij tussen 
9.00 tot 17.00 uur
 www.cjgoegstgeest.nl 

Gemeentenieuws

Raadsbijeenkomsten 21 en 
23 januari 2020
Commissie Audit van 21 januari 2020 – aanvang 20.00 uur
Dit is een vergadering met een openbaar deel en een besloten deel. 
In deze raadsbijeenkomst komen o.a. de volgende agendapunten aan de 
orde:
• Accountant (besloten)
• Managementletter
• Normenkader
• Controleprotocol
• Evaluatie van de Financiële verordening 2017
• P&C – cyclus, ter kennisneming

Besluitvormende raadsbijeenkomst 23 januari 2020 - aanvang 20.00 
uur
In deze raadsbijeenkomst komen o.a. de volgende agendapunten aan de 
orde:
• 8e wijziging gemeenschappelijke regeling
• Verzoek om zienswijze begrotingswijziging ODWH
• Instemming 11de wijziging gemeenschappelijke regeling ODWH
• Kader “Samen sterk voor de toekomst van de Jeugd(hulp), opdracht 

voor de gemeentelijke toegang jeugdhulp vanaf 2021”
• Zienswijze Regionaal Beleidsplan Veiligheidsregio Hollands Midden 

2020-2023
• Motie 2 van de fractie van Hart voor Oegstgeest: Oorlogsgravencomité 

Oegstgeest
• Stukken ter kennisneming

Meer informatie over deze onderwerpen en inspraakmogelijkheid 
vindt u op  www.gemeenteraad.oegstgeest.nl. Download ook 
de app RaadDigitaal voor Android en Apple voor de agenda en de 
vergaderstukken van de gemeenteraad van Oegstgeest. 

VOLG HET LIVE ONLINE!

Regionale commissie bezwaarschriften
Vrijdagochtend 17 januari 2020 om 11.15 uur in het Stadskantoor, Bargelaan 190, 2333 CW  te Leiden.

Agenda
• Een bezwaarschrift voor het weigeren van de vergunning voor het plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak 

van de woning aan de Prinses Irenelaan 4 te Oegstgeest (11:15uur).

Informatie
Indien u een zitting wilt bijwonen wordt aangeraden telefonisch contact op te nemen met het secretariaat van de 
commissie, dit in verband met het eventuele uitvallen van een zaak, tel. 071 516 52 50.

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws 
van gemeente Oegstgeest? 

Volg ons dan op Facebook  www.facebook.com/Gemeente-
Oegstgeest en twitter  www.twitter.com/gem_oegstgeest

Kerstboom challenge: een groot succes! 
De inzameling van kerstbomen is 
ook dit jaar weer een groot succes 
geweest. Wij bedanken iedereen die 
mee heeft gedaan. De editie van dit 
jaar is bovendien uitgebreid met een 
extra inzameldag. In heel Oegstgeest 
waren kinderen druk in de weer 
met het verzamelen van bomen. 
Het resultaat is boven verwachting! 
Er zijn in totaal maar liefst 2.394 
bomen ingeleverd. Een fantastisch 
resultaat! Ter vergelijking; vorig jaar 
zijn er ‘slechts’ 1.213 kerstbomen 
ingeleverd.

En de winnaars zijn
Voor elke ingeleverde boom heeft 
iedereen een lot gekregen. Hieronder 
zie je of je de winnaar bent van één 
van de tegoedbonnen van Intertoys. 

Vergunningen en bekendmakingen
Ingekomen aanvragen 
omgevingsvergunning
• Hofdijck 68 - plaatsen fietsstalling 

in voortuin (07-01-2020/4869901)
• Rembrandt van Rijnlaan 26 – 

veranderen indeling 1e verdieping 
(07-01-2020/4869003)

• Jan van Ruusbroeclaan 
20 – plaatsen dakopbouw 
(09-01-2020/4591427)

• Boonstraat 3 en 5 - plaatsen 
dakkapel op achterdakvlak 
(13-01-2020/4882557)

De bovenstaande aanvragen zijn de 
komende zes weken op afspraak in te 
zien op het gemeentehuis.

Verleende omgevingsvergunningen 
reguliere procedure
Het college van burgemeester en 
wethouders en de burgemeester van 
Oegstgeest maken bekend dat zij 
onderstaande omgevingsvergunning 
heeft verleend. De datum van 
bekendmaking staat bij het besluit 
vermeld.

• Thorbeckehof 1 t/m 145 
– uitwerken constructieve 
herstelwerkzaamheden balkons 
(07-01-2020/4782223/
Z/19/128228)

• Karel Doormanlaan 1 – 
plaatsen kozijn in overkapping 

(14-01-2020/4786999/
Z/19/128326)

Overige ingekomen aanvragen 
• Evenementenvergunning 

t.b.v. Koningskermis 2020, 
parkeerterrein Lijtweg van 25 april 
t/m 5 mei 2020, Z/19/129041.

• Verruiming sluitingstijd t.b.v. Mc 
Donalds Oegstgeest A44, Oude 
Rhijnhofweg 24 op donderdag 
t/m zaterdag van 07:00-04:00, 
Z/19/128949.

Overige verleende vergunningen en 
ontheffingen
• Terrasvergunning t.b.v. Berrie’s 

World B.V., De Kempenaerstraat 
34, Z/19/120225 (09-01-2020).

Bezwaar
Tegen de verleende vergunningen/
ontheffingen kunnen 
belanghebbenden, binnen zes weken 
na de dag waarop het besluit is 
bekendgemaakt, een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het 
college van burgemeester en 
wethouders van Oegstgeest, postbus 
1270, 2340 BG Oegstgeest. 
De datum bekendmaking van het 
besluit staat tussen haakjes vermeld 
achter de betreffende verlening.

Informatie
Voor meer informatie over ingekomen 
aanvragen, het aanvragen van een 
vergunning, verleende of geweigerde 
vergunningen of aanverwante 
zaken, kunt u contact opnemen met 
de gemeente van 09.00- tot 12.00 
uur via 14071. Ook is er informatie 
beschikbaar op de website  www.
oegstgeest.nl/omgevingsvergunning.

Heb je prijs? Van harte gefeliciteerd! 
Wethouder Jan Nieuwenhuis reikt de cadeaubonnen uit op woensdag 22 
januari 2020 om 15:00 uur op het gemeentehuis. Je lootje moet je meenemen 
als bewijs. Wij zorgen dat er voor iedereen wat lekkers klaar staat. Tot dan! 

Als je de 22e er niet bij kan zijn, kun je vanaf 23 januari 2020 jouw cadeaubon 
afhalen bij de balie in het gemeentehuis. Ook dan is het belangrijk jouw lootje 
mee te nemen als bewijs. 

bedrag kleur nummer

€50 oranje 533

€50 wit 687

€25 wit 532

€25 blauw 365

€25 oranje 256

€25 groen 173

€25 oranje 131

€25 blauw 352

€10 geel 562

€10 roze 161

€10 wit 908

€10 roze 848

bedrag kleur nummer

€10 roze 063

€10 geel 969

€10 oranje 613

€10 groen 515

€10 roze 864

€10 geel 536

€10 geel 875

€10 groen 423

€10 blauw 371

€10 groen 163

€10 wit 961

Let er goed op, dat je cijfer overeenkomt met de kleur van het lot:


