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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

Oegstgeest kan niet zonder vrijwilligers. 
Gezamenlijk vormen zij de kracht van Oegstgeest. 
• Maatjes gezocht voor kinderen en jongeren (5-18 jaar)  
Als maatje bij Vitalis word je gekoppeld aan een kind of een jongere. 
Jullie worden gematcht op basis van karakter en temperament, gedeelde 
interesses, de behoefte van het kind en natuurlijk jouw kwaliteiten! Als je 
gekoppeld bent, ga je wekelijks een middag met elkaar op pad. Dit kan ook 
eens per veertien dagen. Jullie kiezen zelf welke dag en welk tijdstip.

• Natuur- en milieu zoekt influencers
De stichting Milieu Educatiecentrum Oegstgeest biedt met 25 vrijwilligers 
activiteiten aan waardoor vooral de basisschoolleerlingen van Oegstgeest 
meer kennis over en plezier in natuur en milieu krijgen. Wij zijn altijd op 
zoek naar vrijwilligers die plezier hebben om dingen te verzinnen die 
kinderen leuk vinden en die interesse hebben in natuur en milieu en dat 
willen overbrengen. Behalve vrijwilligers die tijdens schooluren beschikbaar 
zijn zoeken we ook uitdrukkelijk jongeren die vaardigheden hebben in het 
ontwikkelen van lesmateriaal, brochures, websites en sociale media.

Kijk voor meer informatie over deze oproepen op  www.dorpskracht.net

Raadsbijeenkomsten 30 januari 
2020
Beeldvormende raadsbijeenkomst 30 januari 2020 - aanvang 20.00 uur
In deze raadsbijeenkomst komt het volgende onderwerp aan de orde:
• Transitievisie Warmte (TVW)

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!

Holocaustmonument Levenslicht en aanmelding lezing 
mevrouw Merlyn Frank 
Op 27 januari 2020 is het 
vijfenzeventig jaar geleden dat 
concentratie- en vernietigingskamp 
Auschwitz werd bevrijd. Over 
heel de wereld wordt daar bij 
stilgestaan. Om ook stil te staan 
bij de Holocaustslachtoffers uit 
Oegstgeest, is in de periode van 
23 januari tot en met 30 januari 
het tijdelijke Holocaustmonument 
Levenslicht te zien bij het tuinhuis 
van het gemeentehuis.

Het monument Levenslicht wordt 
donderdag 23 januari om 17.15 uur 
officieel onthuld door burgemeester 
Emile Jaensch. Tijdens de korte 

plechtigheid wordt hij bijgestaan door 
de kinderen van de Buitenschoolse 
Opvang van de SKO.

De 3 speciale avondopenstellingen 
voor het monument zijn:
• donderdag 23 januari van 17.00 tot 

21.00 uur
• dinsdag 28 januari van 19.00 tot 

21.00 uur
• donderdag 30 januari van 19.00 tot 

21.00 uur.

Dinsdag 28 januari geeft Merlyn 
Frank op het gemeentehuis een lezing 
over haar ervaringen tijdens en na 
de oorlog. Zij is in 1940 geboren en 

woont al lange tijd in Oegstgeest. 
Lees meer op onze website:  www.
oegstgeest.nl/nieuws. Hier kunt u 
zich ook opgeven om bij de lezing 
aanwezig te zijn.

Vergunningen en bekendmakingen
Ingekomen aanvragen 
omgevingsvergunning
• Haarlemmerstraatweg 52 – aanleg 

parkeerplaats voor vrachtauto’s 
(14-01-2020/4881337)

• Irispark - handelen in strijd met 
regels ruimtelijke ordening 
t.b.v. organiseren van een 
wijnfestijn op 27 en 28 juni 2020 
(15-01-2020/4887029)

• Wijttenbachweg 8 – uitbouw 
zij- en achtergevel woning 
(14-01-2020/4884829)

• Terweeweg 2 en 4 – gedeeltelijk 
wijzigen van horeca naar wonen 
(20-01-2020/4802497)

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.

• Kasteellaan 11 – kappen boom  
(16-01-2020/4782311/
Z/19/128227)

• Willem de Zwijgerlaan 23 – 
plaatsen airconditioninginstallatie 
(20-01-2020/4803029/
Z/19/128428) 

• Hazenboslaan 55 – wijzigen 
constructie begane grond (20-01-
2020/4828655/Z/19/128872)

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

• Hofbrouckerlaan 10 – plaatsen 
fietsenberging (15-01-
2020/4752549/Z/19/127807)

Overige verleende vergunningen en 
ontheffingen
• Drank- en Horecavergunning t.b.v. 

Da Erwin, De Kempenaerstraat 71, 
Z/19/128300 (15-01-2020).

Overige ingekomen aanvragen 
• Evenementenvergunning t.b.v.5 mei 

Kindervrijmarkt, Terweeweg e.o. 
op 5 mei 2020 van 07:00-16:00, 
Z/20/129766.

Bezwaar
Tegen de verleende/geweigerde 
omgevingsvergunningen reguliere 
procedure 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/
weigering.

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.

Uitnodiging beeldvormende raadsvergadering transitievisie 
warmte
Donderdag 30 januari 2020 
organiseert de gemeente een 
beeldvormende raadsbijeenkomst 
over de transitievisie warmte.  
Hierin staan het tijdspad voor 
de stapsgewijze aanpak richting 
aardgasvrij en de mogelijke 
alternatieve warmtebronnen per 
wijk.  De avond begint om 20.00 uur 
(inloop vanaf 19.45 uur).
 
Met deze beeldvormende 
raadsvergadering informeren we 
u graag over de totstandkoming 
en gevolgen van de transitievisie 
warmte. Die is voor Oegstgeest 
inmiddels in eerste versie 
opgesteld door adviesbureau Over 
Morgen, in samenwerking met 

een aantal netwerkbedrijven en 
woningcorporaties. De gemeente 
heeft de taak om uiterlijk voor eind 
2021 een transitievisie warmte vast 
te stellen.

Adviesbureau Over Morgen geeft 
een inhoudelijke toelichting op de 
transitievisie. U heeft natuurlijk ook 
de mogelijkheid om vragen te stellen

Programma
• 20:00 – 20:15                                           

Opening avondvoorzitter en 
inleiding door wethouder Peter 
Glasbeek

• 20:15 – 21:15                                           
Inhoudelijke presentatie door Over 
Morgen

• 21:15 – 21:45                               
Vragenronde

• 21:45                                                             
Borrel

 
Graag zien wij u donderdag 30 januari 
op het gemeentehuis van Oegstgeest.  
Tot dan!

Volg ons op 
Facebook 

 www.facebook.com/Gemeente-
Oegstgeest en 

twitter 
 www.twitter.com/
gem_oegstgeest


