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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. 
• Hospice De Mare zoekt een kookvrijwilliger 
Hospice De Mare is een warm gastvrij huis in Oegstgeest aan de 
Hazenbosla an. Een huis waar gasten in alle rust en geborgenheid hun 
laatste dagen, weken en soms maanden doorbrengen op een manier zoals zij 
willen. Dit kleinschalige huis biedt plaats aan 6 gasten. Als kookvrijwilliger 
bedenk je samen met de gasten het menu en kook je voor hen en eventueel 
mee-etende naasten. Je bent ongeveer van 15 - 19 uur aanwezig, maar je 
kan het ook anders organiseren. We stellen het op prijs als je zelf deelneemt 
aan de maaltijd, vanwege de huiselijke en betrokken sfeer.

• HOME- START  zoekt vrijwilligers voor ondersteuning  
aan gezinnen met kinderen

Home-Start biedt emotionele ondersteuning en praktische hulp aan 
gezinnen met kinderen tot 18 jaar, die onder druk staan vanwege 
stressvolle omstandigheden. Home-Start zet onder begeleiding van een 
coördinator ervaren en getrainde vrijwilligers in om gezinnen een steuntje 
in de rug te geven en moeilijke situaties het hoofd te bieden. De vraag van 
de ouders staat hierbij centraal. Als vrijwilliger bezoek je gezinnen een 
halve dag per week tijdens een periode van ongeveer een half jaar tot een 
jaar.

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

Vergunningen en bekendmakingen
Ingekomen aanvragen 
omgevingsvergunning
• President Kennedylaan 22 

– plaatsen erfafscheiding en 
overkapping en wijziging inrit 
achtererf (12-02-2020/4946529)

• Sterreschans 655 – plaatsen 
dakkapel voordakvlak woning 
(13-02-2020/4955001)

• Prinses Beatrixlaan 13- vergroten 
woning (14-02-2020/ 4956129)

• Rhijngeesterstraatweg 173 – 
verplaatsen prefabgarage en inrit 
(14-02-2020/ 4951945)

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

• Geversstraat 57 – wijziging 
constructie begane grond (12-02-
2020/4908107/Z/20/130024)

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

Proba B.V., Rhijngeesterstraatweg 
60, Z/19/128902 (10-02-2020).

• Drank- en Horecavergunning t.b.v. 
Marco Grevinga Oegstgeest B.V., 
Endegeesterlaan 2, Z/20/129409 
(11-02-2020).

 
Overige ingekomen aanvragen
• Evenementenvergunning 

t.b.v. Het Leids Genootschap, 
Klinkenbergerplas op 30-05-2020 
van 14:00-00:00 uur, Z/20/130494.

• Evenementenvergunning t.b.v. 
Buur Festival, Park Landskroon op 
06-06-2020 van 12:00-22:00 uur, 
Z/20/130513.

• Evenementenvergunning t.b.v. 
Puur Festival, Park Landskroon op 
24-07-2020 van 17:00-00:00 uur 
en op 25-07-2020 van 14:00-00:00 
uur, Z/20/130514.

• Evenementenvergunning t.b.v. 
Festival De Verleiding, Park 
Landskroon op 03-07-2020 van 
17:00-00:00 en op 04-07-2020 van 
14:00-00:00 uur, Z/20/130511.

• Evenementenmelding Brocante- en 
boekenmarkt, Lange Voort/Irislaan 
op 21-03-2020 van 10:00-17:00 
uur, Z/20/130515.

Bezwaar
Tegen de verleende omgevings-
vergunning 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.

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

Inbrekers werken tijdens uw vakantie
Gaat u de komende week op vakantie 
of een dagje weg? Inbrekers werken 
juist tijdens de vakantieperiode. 
Neem maatregelen en voorkom dat 
u de dupe van een woninginbraak 
wordt. 

Wat kunt u zelf doen?
Een inbreker heeft slechts 30 
seconden nodig om in te breken. Ook 
al gaat u even kort weg, doe alles dicht 

en op slot. Gaat u wat langer weg?
- Laat een bewoonde indruk achter
- Maak gebruik van tijdschakelaars 

voor binnen- en buitenverlichting
- Vraag uw buren een oogje in het zeil 

te houden tijdens uw vakantie.

Voor meer preventietips kijkt u op 
 https://www.politie.nl/themas/
woninginbraak.html.

Vanaf vrijdag 6 maart gemeentehuis om 16:00 uur gesloten
De afgelopen twee jaar is gebleken 
dat er op vrijdagmiddag tussen 
16:00 en 17:00 uur geen bezoekers 
meer komen in het gemeentehuis. 
Hierdoor heeft de gemeente besloten 
om vanaf vrijdag 6 maart 2020 elke 
vrijdagmiddag het gemeentehuis 
vanaf 16:00 uur te sluiten. 
Hieronder onze bereikbaarheid op 
een rijtje:

24/7 Online bereikbaar
De gemeente Oegstgeest is 24 uur 7 
dagen per week online bereikbaar via 
www.oegstgeest.nl. 
Via de website kunt u een product 
bestellen, een melding openbare 
ruimte doorgeven, een afspraak 
maken voor een product of een vraag 
stellen via het contactformulier. 

Telefonisch bereikbaar
- U kunt ons elke werkdag bellen via 

14 071 
- Algemeen | 09:00 – 12:00 uur
- Telefonisch een afspraak maken | 

09:00 – 12:00 uur

Heeft u vragen over sociale zaken of 
WMO?
- Sociale zaken telefonisch spreekuur, 

elke werkdag | 09:00 – 11:00 uur,  
071-5191830

- WMO telefonisch spreekuur, 
elke werkdag | 09:00 – 11:00 uur, 
071-5191819

Adres:
Rhijngeesterstraatweg 13
2342 AN Oegstgeest 
 

Postadres:
Postbus 1270
2340 BG Oegstgeest

Openingstijden
De publieksbalie werkt op afspraak:
Maandag, dinsdag en vrijdag van 
09:00 tot 15:00 uur.
Woensdag van 09:00 tot 17:00 uur en 
van 18:00 tot 20:00 uur.

De welkombalie is open van maandag 
t/m donderdag van 09:00 tot 17:00 
uur. 

Op vrijdag van 09:00 tot 16:00 uur.  
Afhalen van documenten kan tot 
15:00 uur, op woensdag tot 17:00 uur.




