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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 26 maart 2020
Besluitvormende raadsbijeenkomst 26 maart 2020 - aanvang 20.00 uur
In deze raadsbijeenkomst komen o.a. de volgende agendapunten aan de 
orde:
• Ontheffing ingezetenschap wethouder
• Begrotingswijziging Servicepunt71
• Benoemingen RKC 2020
• Benoeming leden Raad van Toezicht OPOO
• Motie 2 van de fractie van D66 - Behoud Poortgebouw en 

Julianaschool 
• Stukken ter kennisneming

Deze vergadering is live te volgen via de website van de gemeenteraaad.

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!

Gratis compost als dank voor GFT- 
scheiding op 27/28 maart gaat niet door!
Op  vrijdag 27 maart en zaterdag 
28 maart zou u als inwoner van de 
gemeente Oegstgeest gratis twee 
zakken compost kunnen ophalen op 

de milieustraat. Helaas gaat niet door 
vanwege het Coronavirus maar u 
houdt de compostzakken natuurlijk 
van ons tegoed. 

Lezing schrijver Hugo Borst 20 maart 
gaat niet door!
De Lezing van Hugo Borst vanuit 
het project Dementievriendelijk 
Oegstgeest in samenwerking met 

de Rijnlandse Boekhandel op 20 
maart is afgeblazen vanwege het 
Coronavirus.

Laatste inzamel-
rondes PMD in 
zakken
Per 1 april stopt de inzameling van 
Plastic, Metalen en Drankenkartons 
(PMD) in zakken. De gemeente heeft 
u daarover per brief geïnformeerd. 
Ter herinnering ziet u op het kaartje 
hierboven wanneer in uw wijk de 
laatste inzamelronde van PMD-
zakken is. Vanaf deze datum doet 
u zowel PMD als restafval in de 
minicontainer voor restafval. 

Plak de sticker op uw container
Om te zorgen dat iedereen het 
restafval goed kwijt kan, vervangt de 
gemeente alle kleine mini-containers 
door grote containers. 
Heeft u een kleine mini-container? 
Vergeet dan niet de sticker die u 
per post heeft ontvangen op de 
container te plakken. Zo zorgen 
we er gezamenlijk voor dat de 
omwisselactie soepel verloopt. Als 
u al een grote minicontainer heeft, 
hoeft u niets te doen. 

Wilt u meer weten? 
Kijk op  www.oegstgeest.nl/
nascheiding. Hier vindt u een 

overzicht met veel gestelde vragen 
en de brief die alle inwoners per post 
hebben ontvangen. 

The way we collect Plastic-, Metal- and 
Drink carton waste will change
Starting April 1st, the curb side 

collection of Plastic-, Metal- and 
Drink carton (PMD) waste in bags will 
stop. Instead, the way to dispose of 
PMD will be to put it in your residual 
waste container. Information is 
available at  www.oegstgeest.nl/
nascheiding.

Coronavirus en opvang kinderen 
Het kabinet heeft besloten tot 
sluiting van scholen en kinderopvang 
tot 6 april 2020. Scholen en 
opvangorganisaties werken daarbij 
volgens de richtlijnen van het 
ministerie van SZW. Ouders die in 
een beroepsgroep vermeld op de 
door het ministerie aangegeven 
‘vitale beroepen-lijst’ werken en 
die zelf geen alternatieve opvang 
kunnen regelen, kunnen wél gebruik 
van onderwijs en kinderopvang 

blijven maken. Zij kunnen daarvoor 
direct contact met de school/
kinderopvang in kwestie opnemen. 
Zowel de gemeente als de scholen 
en opvangorganisaties volgen de 
ontwikkelingen actief, inventariseren 
de behoeften van ouders, maken 
afspraken en blijven in contact met 
elkaar. Wilt u meer weten over de 
kinderopvang in Oegstgeest de 
komende weken? Kijk dan op  

www.oegstgeest.nl/corona.

Gewijzigde openingstijden en bereikbaarheid gemeentehuis
Vanaf woensdag 18 maart is het 
gemeentehuis geopend in de 
ochtend van 09.00 tot 12.00 uur. 
Dat betekent dat u geen afspraken 
kunt maken met onze balies voor 
de middag. Ook telefonisch zijn we 
alleen in de ochtend bereikbaar. 

Omdat ook wij maatregelen nemen 
om verspreiding van het nieuwe 
Corona-virus tegen te gaan, werken 
we met minder medewerkers. Zoals 
we u eerder lieten weten, behandelen 
we de komende periode alleen 
afspraken die niet kunnen wachten. 
Het gaat daarbij bijvoorbeeld om: 

geboorteaangifte en overlijden.

Had u een afspraak in de middag die 
niet door kan gaan? Dan nemen we 
contact met u op. Heeft u een vraag 
aan de gemeente? Maak gebruik van 
het contactformulier op  www.
oegstgeest.nl/contact.

Inspraak concept ruimtelijke strategie 
Bedrijventerreinen 2020-2030
De colleges van de gemeenten 
Katwijk, Leiden, Leiderdorp, 
Oegstgeest, Voorschoten en 
Zoeterwoude hebben met het 
georganiseerd bedrijfsleven de 
concept ruimtelijke strategie Ruimte 
voor bedrijven in de Economie071-
gemeenten opgesteld. Deze strategie 
geeft aan hoe de gemeenten een 
aantrekkelijk vestigingsklimaat 
voor bedrijven willen behouden met 
voldoende en toekomstbestendige 
bedrijventerreinen. Van donderdag 
19 maart tot en met woensdag 29 
april 2020 kunnen belanghebbenden 

op de concept strategie reageren. 
Na de inspraakperiode wordt de 
concept strategie aangeboden 
aan de gemeenteraden van de 
071-gemeenten. 
Alle documenten zijn in te zien op 
de site  www.economie071.
nl. en liggen ook ter inzage in het 
gemeentehuis van Oegstgeest.

Contact
Met vragen en/of opmerkingen kunt 
u terecht bij de heer A. Boersma 
via emailadres  a.boersma@
leiderdorp.nl.



Vergunningen en bekendmakingen
Ingekomen aanvragen 
omgevingsvergunning
• Rhijngeesterstraatweg 13 - 

handelen in strijd met regels 
ruimtelijke ordening t.b.v. het 
organiseren van het festijn 
‘Zomerkriebels’ op 7 juni 2020 (09-
03-2020/ 5010481)

• Grunerielaan 40 - vervangen 
dakkapel achterdakvlak, 
aanbrengen nokverhoging en 
aanbrengen dakkapel voordakvlak 
woning (09-03-2020/5011635)

• Grunerielaan 15 - bestaande garage 
slopen en interne doorbraaken 
woning (11-03-2020/5018177)

• van Sillevoldtlaan 10 – plaatsen 
berging (11-03-2020/4839471)

• Jacob van Ruysdaellaan 9 – 
plaatsen dakkapel voordakvlak 
woning (10-03-2020/5013975)

• Marelaan 13 – plaatsen 
dakkapel voordakvlak woning 
(10-03-2020/5013319)

• Jan Wolkerslaan 2 t/m 8 (even), 
Morsebellaan 4 t/m 8 (even) en 
Clare Lennarthof 1 t/m 33 (oneven) 
- vervangen van de huidige 
kozijnen door kunststofkozijnen 
(12-03-2020/5018939)

• Poelgeesterweg 1 - handelen 
met gevolgen voor beschermde 
monumenten t.b.v. de aanleg 
van parkeerstroken (2e fase) op 
het grasveld naast de oranjerie 
op landgoed ‘Oud-Poelgeest’ 

(15-03-2020/5016725)
• President Kennedylaan 14 

– plaatsen dakkapellen voor- 
en achterdakvlak woning 
(15-03-2020/5024683)

• Haaswijklaan 29 – plaatsen 
dakkapel voordakvlak woning 
(14-03-2020/5024189)

Overige ingekomen aanvragen 
• Evenementenvergunning t.b.v. 

Poldercross, Boerhaaveplein op 
19 juni 2020 van 19:30-01:00 uur, 
Z/20/131267.

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.
• de Kempenaerstraat 1 – vervangen 

handelsreclame (13-03-2020/
Z/20/129980/4905217)

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.


