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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

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

Raadsbijeenkomst 19 maart 2020
Beeldvormende Raadsbijeenkomst Burger 19 maart 2020 - aanvang 
20.00 uur

Op donderdag 19 maart 2020 is er een beeldvormende 
raadsvergadering over de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) 
2020. In de APV staan de gemeentelijke regels over open orde 
en veiligheid. Tijdens de beeldvormende raadsvergadering wil de 
gemeenteraad samen met alle belanghebbenden in gesprek over de 
APV 2020. 

De agenda voor deze avond ziet er als volgt uit:
1. Inleiding en korte presentatie uitgangspunten aanpassing APV
2. Toelichting wijzigingen op de onderwerpen zoals: 
 a. Evenementen
 b. Ligplaatsen
 c. Ondermijning
3. Gelegenheid tot stellen van vragen 

Na deze avond wordt er een concept versie van de ‘APV 2020’ in maart/
april ter inzage gelegd. In september behandelt de gemeenteraad de APV 
2020 in de oordeelsvormende raadsbijeenkomst Burger. Daarna neemt 
de gemeenteraad een besluit in de besluitvormende raadsbijeenkomst.  

Meer informatie over deze onderwerp 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!

Gratis compost als dank voor GFT-scheiding
Op  vrijdag 27 maart en zaterdag 
28 maart kunt u als inwoner van 
de gemeente Oegstgeest gratis 
twee zakken compost ophalen op 
de milieustraat. Met deze actie 
bedanken wij u voor de inspanning 
groente-, fruit- en tuinafval (GFT) en 
groenafval (zoals snoeihout, takken, 
gras) gescheiden aan te leveren. U 
krijgt het ingezamelde afval nu terug 
in de vorm van compost. Let op: op 
= op. 

Het GFT en groenafval wordt door 
afvalbedrijf Indaver verwerkt tot 
compost. Composteren is goed voor 

het milieu; organisch afval wordt 
nuttig hergebruikt. Compost is een 
natuurlijke bodemverbeteraar. Het 
stimuleert de groei van gewassen 

op een milieuvriendelijke wijze, het 
reguleert de waterhuishouding en 
zorgt voor een natuurlijke balans 
in de bodem. Compost is, gemengd 
met tuinaarde, geschikt voor alle 
tuinplanten.

Openingstijden milieustraat
De milieustraat aan de 
Haarlemmerstraatweg is op 
doordeweekse dagen geopend 
van 8.30 tot 11.30 en op zaterdag 
van 9.00 tot 12.00 uur. U kunt hier 
ook terecht voor onder andere 
uw grofvuil, takken, elektrische 
apparaten en klein gevaarlijk afval.

VluchtelingenWerk Oegstgeest is op 
zoek naar vrijwilligers
Veruit het meeste werk wordt 
bij VluchtelingenWerk gedaan 
door vrijwilligers. Het team van 
VluchtelingenWerk Oegstgeest – 
geleid door teamleider Bas de Visser 
– bestaat uit drie maatschappelijke 
begeleiders, een stagiaire en een 
coördinator taalcoaches.  

Het team is dringend op zoek naar 
vrijwilligers die een aantal uur of 
dagen per week kunnen helpen. 
Als een vluchteling in Nederland 
mag blijven, verhuist hij of zij op 

den duur naar een gemeente. Wie 
vangt je op en helpt je de eerste 
zaken in het complexe Nederland te 
regelen? In de vrijwilligersfunctie van 
maatschappelijk begeleider wijs je 
nieuwkomers de weg in hun nieuwe 
woonplaats. Letterlijk en figuurlijk! 

Voor meer informatie: 
bel (06 1327 4099) of mail  
(bdevisser@vluchtelingenwerk.nl) 
teamleider Bas de Visser. Ook lees 
je er alles over op onze website  

www.oegstgeest.nl/nieuws. 

Uitnodiging lezing schrijver Hugo Borst
Gemeente Oegstgeest nodigt u vanuit 
het project Dementievriendelijk 
Oegstgeest in samenwerking met de 
Rijnlandse Boekhandel uit voor een 
lezing van schrijver Hugo Borst. Deze 
vindt plaats op maandag 20 maart. 
U bent welkom in de Raadzaal van 

het gemeentehuis om 19.30 uur (zaal 
open om 19.00 uur). Kaarten zijn te 
koop via de Rijnlandse Boekhandel. 
071 – 517 2271 of  info@
rijnlandseboekhandel.nl.

Nieuwe gevaarlijke babbeltruc: ouderen 
worden getest op coronavirus. 
Het coronavirus is nu ook in 
Nederland. Vooral ouderen zijn 
kwetsbaar voor het virus en 
criminelen springen daar nu op sluwe 
wijze op in met een nieuw soort 
babbeltruc. 

Criminelen bellen bij ouderen aan en 
proberen binnen te komen door zich 
voor te doen als medewerker van 

een ziekenhuis dat onderzoek doet 
naar het coronavirus. Terwijl de ene 
crimineel het slachtoffer zogenaamd 
‘test’ op het virus, ontvreemd de 
ander geld en spullen uit de woning. 
Er komt nooit een zorgmedewerker 
onaangekondigd bij u aan de deur 
voor een onderzoek. Trap er daarom 
niet in, doe zo snel mogelijk de deur 
dicht en meld dit bij de politie. 

Laat jij je afleiden 
onderweg? 

10 miljoen Nederlanders hebben 
een smartphone. De helft daarvan 
gebruikt ‘m onderweg. Hierbij maken 
vooral binnenkomende berichtjes de 
verleiding groot om de smartphone 
erbij te pakken. Daar is nu een 
handige oplossing voor: de ‘niet 
storen’-functie op je smartphone. Je 
hoeft de functie maar één keer in te 
stellen en je ontvangt daarna geen 
berichten meer als je onderweg bent. 

Voor iPhone-gebruikers:
1. Ga naar Instellingen
2. Tik op Niet storen
3. Activeer Niet storen tijdens 

autorijden op automatisch

Voor Android-gebruikers:
1. Ga naar Instellingen
2. Bij Android 7.0 of hoger tik je op 

Geluiden en Trillen

Android 6.0? Sla deze stap over
3. Tik op Niet storen
4. Tik op Nu inschakelen

Zorg dat je ongestoord onderweg 
bent en voorkom een boete 
van 95,- (fiets) of 240,- (auto) 
#OegstgeestVerkeersveilig. Meer 
informatie? Check  https://
maakeenpuntvannul.nl/.

Vergunningen en bekendmakingen
Ingekomen aanvragen 
omgevingsvergunning
• Willem de Zwijgerlaan 51 – aanleg 

inrit (03-03-2020/4996117)
• Dorpsstraat 56 – bouw 

aanbouw achtergevel en 
realiseren dakopbouw 
(06-03-2020/5004265)

• Jac. P. Thijsselaan 1 - plaatsen van 
een nieuwe raamopening in de 
voorgevel (05-03-2020/4998193)

Overige ingekomen aanvragen 
• Evenementenvergunning t.b.v. 

Leids Eerstejaars Festival, park 
Landskroon op 14 augustus 2020 

van 14:00-22:00 uur, Z/20/130955.
• Drank- en Horecavergunning 

t.b.v. LOHC, Hofbrouckerlaan 51, 
Z/20/129891.

• Drank- en Horecavergunning 
t.b.v. OLTC, Hofbrouckerlaan 53, 
Z/20/131099.

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.

• Boonstraat 3 en 5 – bouw 
dakkapellen achterdakvlak (06-03-
2020/4882557/Z/20/129673)



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

Superhero Family Run, Clusiushof 8 
op 20 september 2020 (gewijzigde 
datum) van 10:00-16:00 uur, 
Z/20/130039 (10-03-2020).

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.

Verlengen beslistermijn
• Irispark - handelen in strijd met 

regels ruimtelijke ordening 
t.b.v. organiseren van een 
wijnfestijn op 27 en 28 juni 2020 
(15-01-2020/4887029)

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.  

Concept omgevingsvergunning 
brandveilig gebruik
• van Wijckersloothplein 1  – 

wijziging brandveilig gebruik 
gebouw (16-07-2019/ 4546735 )

Het ontwerpbesluit ligt vanaf 12 
maart t/m 22 april 2020  ter inzage. 
U kunt tegen het ontwerpbesluit 
gedurende deze termijn een 
zienswijze indienen bij het college 
van burgemeester en wethouders van 
Oegstgeest.

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.

Bekendmakingen
Melding Activiteitenbesluit 
Milieubeheer Kamperfoelielaan nabij 
nummer 41 te Oegstgeest

Omgevingsdienst West Holland heeft 
de volgende melding ontvangen: 
• Liander N.V. Amsterdam. 

De melding gaat over het 
vervangen van een gasdruk 
meet- en regelstation aan de 
kamperfoelielaan nabij nummer 
41 te Oegstgeest (zaaknummer: 
2020-002453).

Meer informatie
Neem contact op met de 
omgevingsdienst West-Holland via 
071-40831 of  info@odwh.nl en het 
zaaknummer. 

Terinzagelegging bestemmingsplan 1e 
Partiële Herziening Kamphuizerpolder 
- Buitenlust
Het college van burgemeester 
en wethouders maakt bekend 
dat het bestemmingsplan 
1e Partiële Herziening 
Kamphuizerpolder - Buitenlust met 
identificatiecode NL.IMRO.0579. 
1phBPKampBuit-VA01, 
overeenkomstig artikel 3.8 lid 4 van 
de Wet ruimtelijke ordening, door de 
raad op 20 februari 2020 gewijzigd 

is vastgesteld. Met ingang van 12 
maart 2020 tot22 april 2020 ligt het 
vastgestelde bestemmingsplan met 
bijbehorende stukken ter inzage. 

Bestemmingsplangebied 
Het bestemmingsplan voor de 
uitbreiding van de basisschool 
'Het Dok'/ gezondheidscentrum 
ligt tussen Rijnsburgerweg en de 
bestaande bebouwing van 'Het Dok'. 
Ten zuiden van de uitbreiding ligt een 
bestaande woning. De rijwoningen 
worden ten noorden van de 
basisschool gerealiseerd. Deze locatie 
loopt tussen de Rijnsburgerweg 
en de Valkenburgerweg. Het 
plangebied maakt deel uit van de 
ontwikkellocatie Buitenplaats 
Rhijnwijde.

Het bestemmingsplan en de 
bijbehorende stukken zijn digitaal 
te vinden op de landelijke site 
 www.ruimtelijkeplannen.nl. 
Ook kan een papierenversie van 
het bestemmingsplan 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.  Voor een 
overzicht van de doorgevoerde 
wijzigingen ten opzichte van het 
ontwerpbestemmingsplan verwijzen 
wij u naar de ‘Nota beantwoording 
Zienswijzen’

Beroep
Zij die tijdig bij de gemeenteraad 
zienswijzen hebben ingediend 
en belanghebbenden aan wie 
redelijkerwijs niet kan worden 
verweten dat zij geen zienswijzen als 
bedoeld in artikel 3:15 Algemene wet 
bestuursrecht naar voren hebben 
gebracht, kunnen binnen zes weken 
na de dag waarop het besluit is 
bekendgemaakt beroep instellen. 
Daarnaast kan eenieder gedurende 
deze termijn beroep instellen tegen 
de wijzigingen ten opzichte van 
het ter inzage gelegen hebbende 
ontwerpbestemmingsplan. 
Beroep kan worden ingesteld bij de 
Afdeling Bestuursrechtspraak van 
de Raad van State, Postbus 20019, 
2500 EA Den Haag. Diegenen die 
beroep hebben ingesteld kunnen 
eveneens een verzoek om voorlopige 
voorziening bij de Voorzitter van 
de afdeling Bestuursrechtspraak 
van de Raad van State indienen. 
Voor het in behandeling nemen van 
het beroepschrift is griffierecht  
verschuldigd.


