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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 20 februari 2020
Besluitvormende raadsbijeenkomst 20 februari 2020 -  
aanvang 20.00 uur
In deze raadsbijeenkomst komen o.a. de volgende agendapunten aan de 
orde:
• Normenkader 2019
• Controleprotocol 2019
• Programmaplan zorgaanbod 2021
• Vaststellen bestemmingsplan 1e par. herz. bestemmingsplan 

Kamphuizerpolder Buitenlust”
• Wijziging financiële verordening gemeente 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!

Vergunningen en bekendmakingen
Ingekomen aanvragen 
omgevingsvergunning
• sectie OGT00E, nr. 3123 

(locatie Riverduinen/
Endegeesterstraatweg) – realisatie 
16 woonunits voor de duur van 15 
jaar (05-02-2020/4905443)

• Prinses Marijkelaan 9 – plaatsen 
dakkapel voordakvlak woning 
(05-02-2020/4931811)

• Simon Vestdijklaan 36 – plaatsen 
dakkapel voordakvlak woning ( 
06-02-2020/4936483)

• Poelgeesterweg 1 – 
brandveilig gebruik hotel 
(06-02-2020/4936213)

• Hofbrouckerlaan 50 – 
plaatsen overkapping 
(08-02-2020/4941783)

• Vergulde Draak 18 – plaatsen 
dakkapel voordakvlak woning 
(08-02-2020/4943313)

• Richard Holpad 15 – plaatsen 
dakkapel voordakvlak woning 
(08-02-2020/4943365)

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.

• Sumatrastraat 18 – aanbouw 
woning (06-02-2020/4784421/
Z/19/128237)

• Eduard van Beinumlaan 72 – bouw 
berging (07-02-2020/4819919/
Z/19/128672)

Overige ingekomen aanvragen 
• Evenementenvergunning t.b.v. 

Zomerkriebels Oegstgeest, 
Rhijngeesterstraatweg 31 op 6 en 
7 juni 2020 van 12:00-22:00 uur, 
Z/20/130298.

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.

Terinzagelegging 
ontwerpuitwerkingsplan Oegstgeest 
aan de Rijn, Rhijnhofweg zuid, plandeel 
noord
Het college van burgemeester en 
wethouders maakt bekend dat het 
ontwerpuitwerkingsplan Oegstgeest 
aan de Rijn, Rhijnhofweg zuid, 
plandeel noord’ met identificatiecode 
NL.IMRO.0579.UPRhwZuid-ON01, 
overeenkomstig artikel 3.8 van de 
Wet ruimtelijke ordening, met ingang 
van 06 februari 2020 tot 19 maart 

2020 ter inzage ligt. 
Het uitwerkingsplan ligt al sinds 
6 februari ter inzage maar door 
een technische storing is deze 
vorige week niet opgenomen in de 
bekendmakingen, excuus hiervoor.

Bestemmingsplangebied
Het plangebied ligt aan de westelijke 
rand van de gemeente Oegstgeest. 
Het wordt aan de westzijde 
begrensd door de Oude Rijn met 
aanliggend het stedelijk gebied van 
Valkenburg (gemeente Katwijk). 
Het plangebied ligt aan de westzijde 
aan de Rhijnhofweg die grenst aan 
de geprojecteerde nieuw te graven 
Binnenrijn ter hoogte van de gegraven 
waterpartij en ten oosten waarvan 
het bedrijvenpark Nieuw-Rhijngeest 
Zuid is gelegen. Ten noorden en 
zuiden van het plangebied zijn 
woningen gesitueerd.
Het ontwerpuitwerkingsplan en de 
bijbehorende stukken zijn digitaal 
te vinden op de landelijke site www.
ruimtelijkeplannen.nl en via de 
website van de gemeente www.
oegstgeest.nl/terinzage  wordt u 
doorgelinkt naar deze landelijke site. 
Ook kan een papierenversie van het 

ontwerpuitwerkingsplan gedurende 
deze termijn bij de receptie van het 
gemeentehuis, Rhijngeesterstraatweg 
13 te Oegstgeest worden ingezien. 
Wij wijzen u er wel op dat de papieren 
versie minder gebruiksvriendelijk is 
dan de digitale versie en adviseren 
u het bestemmingsplan via 
ruimtelijkeplannen.nl te raadplegen. 

Zienswijzen
Tijdens deze termijn kan een ieder 
gemotiveerd zijn zienswijze over 
het ontwerpbestemmingsplan 
indienen. Dit kan mondeling, maar 
wij geven de voorkeur aan een 
schriftelijk zienswijze. Vermeld 
altijd uw naam en adresgegevens. 
Anonieme zienswijzen nemen wij 
niet in behandeling. Een schriftelijke 
zienswijze kan worden gericht aan 
de gemeenteraad van Oegstgeest, 
postbus 1270, 2340 BG Oegstgeest, 
o.v.v. Z/19/127938 / zienswijze 
ontwerpuitwerkingsplan Oegstgeest 
aan de Rijn, Rhijnhofweg zuid, 
plandeel noord. Voor het indienen 
van een mondelinge zienswijze maakt 
u een afspraak met een medewerker 
van Team Ruimte/ Beleid en Advies 
via 14071 tussen 9.00- en 12.00uur.

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

Regionale commissie bezwaarschriften
Vrijdagochtend 21 februari 2020 in het Stadskantoor, Bargelaan 190, 2333 CW  te Leiden .

Agenda
• Een bezwaarschrift gericht tegen het afwijzen van het handhavingsverzoek met betrekking tot een berging en veranda 

aan de Hofbrouckerlaan 50 in Oegstgeest (11.45 uur)

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.


