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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
• Emmalaan 39 - 41 – vervangen 

dakkapel (18-02-2020/4595109)
• sectie OGT00E, nr. 287 (Bio 

Science Park) – gebruik in strijd 
met bestemmingsplan behoort bij 
aanvraag omgevingsvergunning 
milieu  (19-02-2020/4967575)

• Mathenesselaan 13 – verbouw 
woning (20-02-2020/4667537)

• Rhijngeesterstraatweg 
155 – renovatie woning 
(21-02-2020/4973127)

• Homeruslaan 8 – 
plaatsen dakopbouw 
(21-02-2020/4974809)

• Hofdijck 33 – constructieve 
doorbraak woning (19-02-2020/ 
4968741)

• Julianalaan 10 - plaatsen 
van dubbelglas woning 
(18-02-2020/4964803)

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.

• Haarlemmerstraatweg 31 
– aanleg inrit (17-02-2020/
Z/19/128118/4774407)

• Regentesselaan 39 – plaatsen 
tuinhuis (17-02-2020/
Z/19/126753/4673447)

• de Voscuyl 19 - handelen in 
strijd met regels ruimtelijke 
ordening voor het plaatsen van 
een circustent (besloten) op 
20, 21 en 22 april 2020 op een 
parkeerterrein (19-02-2020/
Z/19/128433/4798685)

• Nassaulaan 42 – vervangen 
aanbouw achterzijde en vergroten 
dakkapel achterdakvlak 
woning (19-02-2020/
Z/19/129077/4835127)

• Richard Holpad 15 – plaatsen 
dakkapel voordakvlak woning (20-
02-2020/Z/20/130482/4943365)

• Simon Vestdijklaan 36 - plaatsen 
dakkapel voordakvlak woning 
(20-02-2020/Z/20/130354)

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.

Verlengen beslistermijn
• sectie OGT00C, nr. 7701 (nabij 

Haarlemmertrekvaart 20) - 
vervangen van de beschoeiing en 
herplaatsen van de vingersteigers 
(4847925/19-12-2019)

Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Oegstgeest maken 
bekend dat zij in het kader van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht 
hebben besloten voor deze aanvraag  
de beslistermijn te verlengen met 6 
weken.  

Informatie
Ingekomen aanvragen en verleende 
omgevingsvergunningen kunt u 
inzien door deze digitaal op te vragen 
via onze website www.oegstgeest.
nl/contactformulier of door te 
bellen met 14071, tussen 9.00 en 
12.00 uur, voor het maken van een 
afspraak op het gemeentehuis. Ook 
is er informatie beschikbaar op de 
website  www.oegstgeest.nl/
omgevingsvergunning.

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. Kijk voor 

onze bereikbaarheid op onze website  
 www.oegstgeest.nl/nieuws.

Binnenkort ontvangt u de nieuwe WOZ-waarde 
Eind februari ontvangt u de aanslag 
met daarop de nieuwe WOZ-waarde 
per post of in uw berichtenbox. 
Ieder jaar bepaalt de BSGR 
(Belastingsamenwerking Gouwe-
Rijnland) de WOZ-waarde opnieuw. 
Aan de hand van de verkoopcijfers 
bepalen we wat de verkoopwaarde 
van uw woning zou zijn op 1 januari 
2019. Op deze manier volgt de 

WOZ-waarde van uw woning de 
huizenmarkt. De BSGR houdt 
hierbij rekening met verschillen 
tussen uw woning en de verkochte 
woningen, zoals grootte van de 
woning, grondoppervlakte, ligging, 
onderhoudstoestand, enzovoorts. 
Verbouwingen of verbeteringen die 
voor 1 januari 2020 afgerond zijn, 
zijn al meegenomen in deze waarde. 

De oude waarde verhogen met een 
standaard percentage doen we dus 
niet!

Niet eens met de WOZ-waarde? Maak 
dan een terugbelafspraak via onze 
website  www.bsgr.nl. Of maak 
zelf gratis bezwaar via onze website 
(inloggen met DigiD).

Raadsbijeenkomst 5 maart 2020
Gezamenlijke oordeelsvormende raadsbijeenkomst Burger en Ruimte  
5 maart 2020 - aanvang 20.00 uur
In deze raadsbijeenkomst komen o.a. de volgende agendapunten aan de 
orde:
• Benoeming leden Raad van Toezicht OPOO
• Ontwikkelingen energietransitie
• Motie 2 van de fractie van D66 – Behoud Poortgebouw en 

Julianaschool
• 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!


