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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
• Lange Voort 70 - plaatsen 

van 2 warmtepompen op het 
dak van een schoolgebouw 
(26-02-2020/4982677)

• Rijnsburgerweg 43 – verplaatsen 
inrit (25-02-2020/4953597)

• Groenhoevelaan 3 – bouw 
fietsenhok voortuin 
(25-02-2020/4981379)

• Grunerielaan 10 – 
plaatsen aanbouw woning 
(29-02-2020/4990421)

• Klinkenbergerplas – 
handelen in strijd met regels 
ruimtelijke ordening t.b.v. een 
muziekfestival op 30 mei 2020 
(28-02-2020/4990067)

• Grunerielaan 33 – 
plaatsen dakopbouw 
(01-03-2020/4991781)

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.

• Wijttenbachweg 8 – realiseren 
uitbouw en vervangen kozijnen (25-
02-2020/Z/20/129755/4884829)

• Leidsestraatweg 3 – 
aanleggen inrit (26-02-2020/
Z/20/730227/4924765)

• Waldeck Pyrmontlaan 
12 – plaatsen aanbouw 
(vergunningsvrij), wijziging 
constructie, aanleggen inrit en 
vellen houtopstand (26-02-2020/
Z/19/129214/4857539)

• Geversstraat 37 – aanleggen 
inrit (26-02-2020/
Z/19/127914/4758375)

• Endegeesterstraatweg 26 – 
uitbreiden schoolgebouw (02-03-
2020/Z/19/129137/4851457)

Overige verleende vergunningen en 
ontheffingen
• Evenementenvergunning t.b.v. 

Superhero Family Run, Clusiushof 
8 op 19 april 2020 van 10:00-16:00 
uur, Z/20/130039 (26-02-2020).

Bezwaar
Tegen de verleende 
omgevingsvergunning 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
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.

Vergadering Adviesraad Sociaal Domein 
Op donderdag 5 maart is er een 
vergadering op het gemeentehuis, 
waarvoor u van harte bent 
uitgenodigd.  

Voor de agenda verwijzen wij u naar 
onze website  www.oegstgeest.
adviesraadsociaaldomein. 

Raadsbijeenkomst 12 maart 2020
Raadsbijeenkomst Commissie Regiozaken 12 maart 2020 - aanvang 
20.00 uur
In deze raadsbijeenkomst komen o.a. de volgende agendapunten aan de 
orde:
• Holland Rijnland - voorbereiden AB
• Omgevings Dienst West Holland (ODWH) - terugblik AB
• Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden 

(RDOG HM) - Programma RDOG2024 en begrotingswijziging 2020
• Verbonden partijen en overige samenwerkingen - Zienswijze ontwerp-

begrotingswijziging 2 Servicepunt71

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!


