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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

Vergunningen en bekendmakingen
Ingekomen aanvragen 
omgevingsvergunning
• Sterreschans 20 – handelen in strijd 

met regels ruimtelijke ordening 
t.b.v. een uitbouw van een zijgevel 
(28-01-2020/4586741)

• Rijnsburgerweg 80C - vervangen 
aanbouw woning (29-01-2020/ 
4917941)

• Hartjespan 11 – bouw overkapping 
in de achtertuin middels een 
tuinhuisje (31-01-2020/4923773)

• Leidsestraatweg 3 – aanleg inrit 
(31-01-2020/4924765)

• Oude Vaartweg 13 -  gedeeltelijk 
vernieuwen bijgebouw 
(31-01-2020/4924829)

• Geversstraat 57 - slopen restant 
sloopwerk pand (03-02-2020/ 
4927745)

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 
omgevingsvergunningen 
hebben verleend. De datum van 
bekendmaking staat bij het besluit 
vermeld.

• Anemonenlaan 3 – plaatsen 
dakopbouw (29-01-
2020/4805827/Z /19/128554) 

• De Boeg 2 – bouw derde verdieping 
gebouw (29-01-2020/4753845/
Z/19/127850)

• Poelgeesterweg nabij de Oranjerie 
landgoed Oud-Poelgeest– 
aanleg parkeerstrook (28-01-
2020/4759497/Z/19/128613)

• De Boeg 4B en 4C – aanbrengen 
gevelreclame  (31-01-
2020/4814573/Z/19/130054)

• Nassaulaan 47 – aanleggen 
inrit (03-02-2020/4840271/
Z/19/128951)

Overige verleende vergunningen en 
ontheffingen
• Besluit verruiming sluitingstijden 

drive-thru Mc Donalds, Oude 
Rhijnhofweg 24, donderdag t/m 
zaterdag geopend tot 04:00 uur, 
Z/19/128949 (27-01-2020).

• Evenementenvergunning t.b.v. 
Zorgcircus, De Voscuyl 19 op 21 en 
22 april 2020 van 11:00-16:30 uur, 
Z/19/127828 (29-01-2020).

Overige ingekomen aanvragen 
• Evenementenvergunning t.b.v. 

Superhero Family Run, Clusiushof 
8 op 19 april 2020 van 10:30-16:00 
uur, Z/20/130039.

• Evenementenvergunning t.b.v. 
Paashaaswijkloop, Haaswijk/
Morsebel op 13-04-2020 van 

11:00-14:00 uur, Z/20/130157.
• Evenementenvergunning t.b.v. 

Voorjaarsmarkt, Boerhaaveplein op 
4 april 2020 van 10:00-15:00 uur, 
Z/20/130156.

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.

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.

Ontwerpbeschikking Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht - Willem 
Einthovenstraat 4 te Oegstgeest
De Omgevingsdienst West-Holland 
heeft namens burgemeester en 
wethouders van de gemeente 
Oegstgeest op 23 mei 2019 een 
aanvraag ontvangen van Dupont 
Industrial Biosciences voor een 
omgevingsvergunning voor een 
inrichting (milieu) gelegen aan Willem 
Einthovenstraat 4 te Oegstgeest.
Het betreft een verzoek om een 
oprichtingsvergunning voor een 
bedrijfsgebouw met kantoor- en 
laboratoriumfaciliteiten. In de 
laboratoria vinden ingeperkte 
werkzaamheden plaats met genetisch 
gemodificeerde organismen (ggo’s). 
Het betreft onderzoek in micro-
organismen laboratoria (ML) 
waarin gewerkt wordt met ggo’s op 
inperkingsniveau I en II. Er wordt 
onderzoek uitgevoerd ten behoeve 
van het verbeteren van de werking 
van enzymen in bijvoorbeeld 
waspoeders en diervoeders. Voor het 
verlenen van de vergunning wordt de 
in afdeling 3.4 van de Algemene wet 
bestuursrecht omschreven procedure 
gevolgd. De aanvraag hebben wij in 
behandeling genomen. Vervolgens 
hebben wij de ontwerpvergunning 
opgesteld. 

Stukken inzien
De stukken liggen ter inzage van 
donderdag 6 februari 2020 tot en 
met woensdag 18 maart 2020 bij 
de receptie van het gemeentehuis 
in Oegstgeest, maandag tot en met 
vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur en 
na telefonische afspraak: 14 071.

Zienswijzen geven
U kunt tot en met 
woensdag 18 maart 2020 uw 
zienswijze indienen. Richt uw brief 
aan college van burgemeester 
en wethouders van de gemeente 
Oegstgeest, per adres: 
Omgevingsdienst West-Holland, 
Postbus 159, 2300 AD Leiden. U kunt 
ook mondeling uw zienswijze geven.

Beroep instellen
Belanghebbenden die tijdig 
zienswijzen hebben ingebracht tegen 
het ontwerpbesluit kunnen tegen het 
definitieve besluit beroep instellen 
bij de Rechtbank Den Haag, Sector 
bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 
EH in Den Haag.

Inlichtingen
Wilt u meer informatie? Neem dan 
contact op met de Omgevingsdienst 
West-Holland via 0714083100 of 
 info@odwh.nl. Vermeld hierbij het 
zaaknummer: 2019-008795.

Loden waterleidingen in uw woning?
Lood in drinkwater is ongezond 
voor jonge kinderen. Vroeger 
werden waterleidingen vaak van 
lood gemaakt. Sinds 1960 is dat 
verboden. Heeft u nog loden 
leidingen in huis? Laat deze dan 
vervangen.

Uit loden waterleidingen kunnen hele 
kleine looddeeltjes loskomen en zo in 

het drinkwater terechtkomen. Ook 
bij nieuwe kranen en koppelstukken 
van nieuwe leidingen kan tijdelijk 
een kleine hoeveelheid lood in het 
water terechtkomen. Omdat lood 
ongezond is voor jonge kinderen, 
adviseert de Gemeenschappelijke 
Gezondheidsdienst (GGD) loden 
leidingen te vervangen. Zolang 
loden leidingen niet zijn vervangen, 

adviseert de GGD gebruiksadviezen 
op te volgen. Ook voor nieuwe 
leidingen en kranen geeft de GGD 
gebruiksadviezen. 
Weet u niet of er loden leidingen in 
uw woning pand zijn? Met behulp het 
stroomschema kunt u dit zelf checken.  
Lees meer over het stroomschema en 
de adviezen op onze website  www.
oegstgeest.nl/nieuws.

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

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.Samen tegen eenzaamheid: Gemeente Oegstgeest nodigt u 

uit voor een gratis filmavond op 18 februari 2020
Eenzaamheid is in Oegstgeest 
een probleem: in elke straat in 
Oegstgeest wonen gemiddeld 8 
mensen die erg eenzaam zijn. Weet 
u wie dat zijn in uw straat? Vast 
niet, want eenzaamheid is vaak een 
verborgen probleem. 

Eenzaamheid staat in de film Goede 
Buren centraal. De film geeft een 
blik achter de voordeur bij eenzame 

ouderen. Hartverscheurend en 
hartverwarmend tegelijk. Het 
speelt zich af in Groot IJsselmonde, 
Rotterdam. Kom dus op 18 februari 
2020 naar het Dorpscentrum om 
deze film te zien. Na de film is er 
gelegenheid om met dorpsgenoten 
in gesprek te gaan over eenzaamheid 
in Oegstgeest. De avond begint om 
19:45 uur. (Kom op tijd want vol is 
vol!). Tip: kom met een buur!


