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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

Raadsbijeenkomst 6 februari 2020
Oordeelsvormende raadsbijeenkomst Burger 6 februari 2020 – 
aanvang 20.00 uur
In deze raadsbijeenkomst komen o.a. de volgende agendapunten aan de 
orde:
• Programma Zorgaanbod 2021
• Brief GS Provincie Zuid Holland d.d. 17 december 2019 Financieel 

toezicht begroting 2020 
• Agenda komende raadsbijeenkomsten
• Stukken ter kennisneming

Oordeelsvormende raadsbijeenkomst Ruimte 6 februari - aanvang 
20.00 uur
In deze raadsbijeenkomst komen o.a. de volgende agendapunten aan de 
orde:
• Vaststellen bestemmingsplan 1e par. herz. bestemmingsplan  

Kamphuizerpolder Buitenlust
• Agenda komende raadsbijeenkomsten
• 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!

Vergunningen en bekendmakingen
Ingekomen aanvragen 
omgevingsvergunning
• Balistraat 21 – plaatsen 

stallingscabine 
(22-01-2020/4897019)

• de Kempenaerstraat 1 – 
vervangen handelsreclame 
(23-01-2020/4905217)

• Geversstraat 57 – verbouw pand 
(24-01-2020/4908107)

• Geversstraat 43  - handelen in strijd 
met regels ruimtelijke ordening 
t.b.v.  het plaatsen van een entree 
serre tegen de voorgevel van een 
pand (27-01-2020/4912741)

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.

• Vinkeweg 75 – verleggen 
watergang (23-01-2020/
Z/19/129534/4758375)

• Haarlemmertrekvaart 207 
- vervangen en vergroten 
woonschip (23-01-2020/

Z/19/127481/4722769) 

Overige verleende vergunningen en 
ontheffingen
• Tijdelijke standplaatsvergunning 

poffertjeskraam, Lijtweg van 
17 april 2020 t/m 17 mei 2020, 
Z/19/126244 (20-01-2020).

• Tijdelijke standplaatsvergunning 
oliebollenkraam, Irislaan op 31 
december 2020, Z/20/129568 
(15-01-2020).

Bezwaar
Tegen de verleende 
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.

Verlengen beslistermijn
• De Boeg 3 – bouw bedrijfspand 

(4665139)
• Eduard van Beinumlaan 72 - het 

bouwen van een berging (4819919)

Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Oegstgeest maken 
bekend dat zij in het kader van de Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht 
hebben besloten voor deze aanvragen  
de beslistermijn te verlengen met 6 
weken.  

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.

5 niet afgehaalde cadeaubonnen kerstboom challenge 
Heb je meegedaan aan 
de kerstboom challenge? 
Dan heb je met je lootje 
misschien wel een 
cadeaubon van Intertoys 
gewonnen! 

Van de 23 cadeaubonnen 
zijn er namelijk nog 5 niet 

opgehaald. Heb je prijs? Dan 
kun je je cadeaubon op het 
gemeentehuis ophalen. Je 
kunt je op werkdagen tussen 
09.00 uur en 17.00 uur 
melden bij de welkombalie. 

Vergeet niet om je lootje mee 
te nemen als bewijsje. 

De lotnummers die nog een prijs 
krijgen zijn:

256 oranje  €25
908 wit  €10
063 roze €10
423 groen €10
163 groen €10

Controle fietsverlichting Nieuw-Rhijngeest
Verkeersveiligheid is voor gemeente en inwoners een belangrijk onderwerp. 
Hoewel de cijfers laten zien dat Oegstgeest een behoorlijk veilig dorp is, 
voelt dat soms anders en zijn er zeker verbeterpunten. We laten u in 2020 
zien wat gemeente, politie, organisaties en inwoners doen om ervoor te 
zorgen dat iedereen in Oegstgeest veilig wandelt, fietst en rijdt. Volg ook 
onze online berichten met #OegstgeestVerkeersveilig. 

Vorige week maandag controleerde 
de politie op fietsverlichting in Nieuw-
Rhijngeest. Deze controle volgt op 
een eerdere actie samen met Dura 
Vermeer op 13 januari. De chauffeurs 
van Dura Vermeer kunnen fietsers 
zonder verlichting nauwelijks zien in 
het donker. Dit zorgt regelmatig voor 

onveilige situaties! Tijdens de actie 
kregen fietsers zonder verlichting een 
setje lampjes en een waarschuwing: 
bij een volgende controle, op 
korte termijn, zou de politie wél 
bekeuringen uitdelen. Deze controle 
vond dus vorige week plaats op 
dezelfde locaties in Nieuw-Rhijngeest. 

Van de ongeveer 200 fietsers hadden 
de meesten goede verlichting. Tien 
fietsers zonder verlichting kregen een 
bekeuring van €55. 

Beeldvormende raadsvergadering gebiedsvisie de Geesten op 12 februari
Tijdens een drukbezochte 
informatiebijeenkomst op 18 
december 2019 hebben we de stand 
van zaken van de gebiedsvisie de 
Geesten toegelicht. Op woensdag 
12 februari wordt dit onderwerp 
en dan met name het behoud en de 

versterking van het groen  besproken 
tijdens een beeldvormende 
gemeenteraadsvergadering. 
De beeldvormende raadsvergadering 
bestaat uit een besloten en een 
openbaar gedeelte.  U bent van harte 
welkom om de openbare vergadering 

tussen 20.00 en 21.00 uur bij te 
wonen. 
Nadere informatie over de 
vergadering volgt op   www.
gemeenteraad.oegstgeest.nl. Overige 
informatie vindt u op  www.
oegstgeest.nl/degeesten.

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


