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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

Volg ons dan op 
Facebook  www.facebook.com/Gemeente-Oegstgeest en 

twitter  www.twitter.com/gem_oegstgeest

Gratis compostdag 27- en 28 maart 
vervalt!
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 dit niet 
door vanwege het Coronavirus maar 
u houdt de compostzakken natuurlijk 
van ons tegoed. 

Eva ondersteunt mantelzorgers, juist in deze corona periode
In deze onzekere Corona periode realiseren wij ons dat mantelzorgers extra 
belast (kunnen) worden. De mantelzorgadviseurs van Eva staan daarom juist 
nu graag voor u klaar. 

Wij houden echter wel rekening met 
de actuele situatie. Tot ten minste 
6 april zullen wij huisbezoeken 
indien mogelijk beperken en vaker 
telefonisch ondersteunen. Dit 
kan in één maar ook in meerdere 
gesprekken zijn. Wij nemen 
uitgebreid de tijd voor u.  Wij zullen 
ook zelf actief onze mantelzorgers 
nabellen om hen emotioneel te 

ondersteunen. Eva is bereikbaar via 
(071) 2074191 en per mail  info@
wijzijneva.nl. 

Schroom niet en bel ons gerust als u 
vragen heeft, behoefte heeft om uw 
verhaal te doen, op zoek bent naar 
een advies of een luisterend oor! 
Daar zijn wij voor!

Praktische ondersteuning
Daarnaast biedt Welzijnsorganisatie 
Radius praktische ondersteuning in 
Oegstgeest aan. Een boodschapje, 
vervoer naar huisarts of ziekenhuis, 
de hond uitlaten. Veel mensen melden 
zich spontaan bij Radius om dit voor 
de ouderen te doen. Heeft u hier 
behoefte aan?
Contactpersonen in Oegstgeest zijn: 
• Alice van Elk, Radius:  

(071) 7074200
• Sietske Steenbergen, Sociaal 

Makelaar: 06 83079884.
Hulpvragen rondom het coronavirus
Het Sociaal Team Oegstgeest is 
dagelijks bereikbaar van 9.00 tot 
13.00 uur op 071 - 519 14 99. 
Mocht u een hulpvraag hebben 
vanwege de maatregelen rond het 
coronavirus kan u zich daarnaast 

wenden tot Radius Welzijn op 
telefoonnummer 071 70 74 20 of 06 
32145817. Kijkt u voor een volledig 
aanbod van lokale initiatieven https:// 
 www.sociaalteamoegstgeest.nl/
coronahulp-vraag-en-aanbod/.

Word energiecoach!
De gemeente Oegstgeest heeft als 
ambitie voor 2020 de doelstelling 
opgenomen om per jaar 1% energie 
te besparen in de gebouwde 
omgeving. Daarbij vragen we veel 
eigen inzet van onze inwoners. 

Tegelijkertijd komen er vanuit 
de inwoners vragen over het 
verduurzamen van hun eigen huis en 
omgeving. Energiecoaches kunnen 
inwoners ondersteunen en helpen om 

de eerste stappen in energiebesparing 
en duurzame energieopwekking te 
zetten. 

Als energiecoach kunt u buurtgenoten 
helpen met het zetten van de eerste 
stappen. U gaat, op verzoek, met 
de inwoners om de tafel zitten om 
te bekijken wat zij nog kunnen en 
willen doen in de woning, waar ze 
over twijfelen en hoe ze nu het beste 
vooruit kunnen. 

Wij zoeken
Om als energiecoach in Oegstgeest 
aan de slag te gaan zoeken wij 
enthousiaste vrijwilligers. We zoeken 
mensen met affiniteit voor duurzaam-
heid, die mogelijk in eigen huis of 
omgeving al stappen hebben gezet 
en die het leuk vinden om andere 
Oegstgeestenaren te ondersteunen 
in een verduurzamingsslag. Kijk voor 
meer informatie op onze website
  www.oegstgeest.nl/nieuws. 

Geen inzameling oud papier op 6 april
In overleg met FC Oegstgeest is 
besloten dat de inzameling van 
oud papier aan huis op 6 april 
niet doorgaat. Deze manier van 
inzamelen door vrijwilligers past 
niet binnen de maatregelen om de 
verspreiding van het coronavirus 
tegen te gaan.

U kunt oud papier en karton: 
• Thuis opsparen. We hopen dat we 

na 6 april meer informatie hebben 
over inzameling aan huis.

• Brengen naar korfbalvereniging 
Fiks of voetbalvereniging FC 
Oegstgeest. Daar staan containers 
waar u het in kunt gooien.

• Brengen naar de ondergrondse 
papiercontainers. U vindt ze 
op deze locaties: Terweeplein, 
Hofbrouckerlaan, Admiraal de 
Ruyterlaan, Lijtweg/Ommevoort, 

Ommevoort/Lange Voort/
Irislaan, Irislaan t.h.v. Albert Heijn, 
Papaverlaan, Rozenlaan, Caren 
Fabritiuslaan, Kerckwervelaan 
t.h.v. nr. 2, Gerrit Rietveldlaan, 
Johannes Duikerstraat, 
Boerhaaveplein, Kleyn Profijtlaan, 
Apollolaan, Floresstraat, Oude 
Rijnsburgerweg, Rustenburgerpad, 
Endegeesterlaan, Hugo de 
Vrieslaan, J.P. Thijsselaan.

Milieustraat komende twee zaterdagen dicht
Op zaterdag 28 maart en 4 april 
zal de milieustraat gesloten zijn in 
verband met de verkeersveiligheid.

 De afgelopen twee zaterdagen was 
er sprake van extreme drukte op 
de milieustraat. De rij met auto’s 
was zelfs zo lang, dat er auto’s op de 
openbare weg en het fietspad stonden 
te wachten. Dit zorgde voor onveilige 
situaties, op een zeker moment was 

de doorgang geblokkeerd voor een 
hulpdienst. Ook is er een limiet aan 
de hoeveelheid afval die we op een 
dag kunnen ontvangen. We hebben 
daarom besloten om:

• De milieustraat de komende twee 
zaterdagen te sluiten. We denken 
na over manieren waarop de 
milieustraat daarna op zaterdag 
geopend kan zijn. 

• De openingstijden doordeweeks 
met een uur te verlengen. Dat 
betekent dat u bij de milieustraat 
terecht kunt op maandag tot en 
met vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur.  

Er mogen maximaal 5 auto’s tegelijk 
op het terrein. Kom dus alleen als dat 
noodzakelijk is. Verzamel uw afval 
zodat u niet meerdere malen met een 
kleine hoeveelheid hoeft te komen. 

Vergunningen en bekendmakingen
Ingekomen aanvragen 
omgevingsvergunning

• Grunerielaan 15 - plaatsing 
dakopbouw en verlenging dakvlak 
(18-03-2020/5033519)

• Schoutenburgstraat 33 - plaatsen 
uitbouw zij- en achtergevel 
(20-03-2020/5037163)

• Marelaan 32 – aanbouw woning 
(22-03-2020/5040035)

• Wickenburg 5 – plaatsen boothuis 

(20-03-2020/4561605)
• Hofdijck 28 – plaatsen 

dakkapel voordakvlak woning 
(23-03-2020/4926499)

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 – verbouw 

voormalig kantoorpand op 
de 1e en 2e verdieping tot 
10 appartementen (19-03-
2020/4748723/Z/19/127790)

• Vergulde Draak 18 – plaatsen 
dakkapel voordakvlak woning (19-
03-2020/4943313/Z/20/130483)

• Vliegend Hert 6 – plaatsen 
dakkapel voordakvlak woning 

(19-03-2020/4809005/
Z/19/128552)

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
• Balistraat 21 - handelen in strijd 

met regels ruimtelijke ordening 
voor een het plaatsen van een  
scootsafe (22-01-2020/4897019)

• Rijnsburgerweg 80C – aanbouw 
achter (29-03-2020/4917941)



Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Oegstgeest maken 
bekend dat zij in het kader van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht 

hebben besloten voor deze aanvragen  
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.


