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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

Vergunningen en bekendmakingen
Ingekomen aanvragen 
omgevingsvergunning

• Gladiolenlaan 35 – 
plaatsen stallingscabine 
(25-03-2020/5045879)

• Prins Hendriklaan 20 – plaatsen 
dakkapel zij- en voorgevel woning 
(26-03-2020/4766371)

• Willinklaan 15 – bouw 
vergunningvrije uitbouw en 
doorbraak in keukenmuur 

(28-03-2020/5054793)
• Ommevoort 10 – 

plaatsen handelsreclame 
(30-03-2020/5057291)

Verleende omgevingsvergunningen 
reguliere procedure
Het college van burgemeester en 
wethouders en de burgemeester 
van Oegstgeest maken 
bekend dat zij onderstaande 
omgevingsvergunningen 

hebben verleend. De datum van 
bekendmaking staat bij het besluit 
vermeld.
• van Sillevoldtlaan 10 – plaatsen 

berging en overkapping (24-03-
2020/4839471/Z/19/128974)

• Emmalaan 39 en 41 – 
vervangen dakkapellen (27-03-
2020/4595109/Z/20/130785)

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.

Goed nieuws! Het treintje komt terug 
in het Mien Ruyspark
Onze leverancier van speeltoestellen 
heeft alles op alles gezet om de 
wagon en de locomotief voor de lente 
te leveren en dat is gelukt, hoera! 
Aanstaande maandag 30 maart start 
de aannemer met de werkzaamheden 
in het Mien Ruyspark aan de Gerrit 
Rietveldlaan. De werkzaamheden 
nemen ongeveer 3 a 4 dagen in beslag. 

Eerst wordt de ondergrond vervangen 
en daarna plaatsen ze de nieuwe 
wagon en de locomotief. Tijdens de 
werkzaamheden blijven de hekken 
staan zodat de aannemer veilig en op 
gepaste afstand zijn werk kan doen. 

Dringend verzoek in verband met het 
Coronavirus
We begrijpen dat het leuk is om 
een kijkje te nemen tijdens en na de 
werkzaamheden. Toch drukken wij 
iedereen op het hart om dat nu niet te 
doen. We moeten ons nu allemaal aan 
de Corona maatregelen houden, hoe 
moeilijk dat ook is voor de ouders en 
de kindjes.

Jongerencampagne ‘SLIMMER 
CHILLEN = CORONA KILLEN!’ 
De Veiligheidsregio Hollands 
Midden is een nieuwe campagne 
gestart om jongeren en studenten 
bewust te maken van de gevaren 
van het coronavirus. Met de slogan 
‘Slimmer Chillen = Corona Killen’ wil 
de veiligheidsregio de jeugd eraan 
herinneren dat zij goed moeten 
nadenken voordat zij met vrienden 
‘chillen’. 

Burgemeester Lenferink van 
gemeente Leiden en voorzitter van 
de veiligheidsregio, daagt jongeren en 

studenten uit om hun eigen creatieve 
oplossingen ook op korte filmpjes 
vast te leggen en op sociale media 
als TikTok en Instagram te delen via 
#slimmerchillen, of om bijdragen op 
film, foto of in tekst te sturen naar 
info@slimmerchillen.nl. “Als we dat 
met velen doen, dan kunnen we 
elkaar misschien een handje helpen 
om door deze lastige tijd te komen.” 
En voor wat hoort wat. Want wie een 
inzending instuurt, maakt kans op een 
prijs. Alle informatie is te vinden op  

www.slimmerchillen.nl. 

Extra ophaaldagen grofvuil
Om de drukte bij de milieustraat  
weg te nemen in de afgelopen weken 
heeft het college besloten tot extra 
ophaaldagen voor grofvuil.

De extra ophaaldagen zijn op 
woensdag 15 en woensdag 29 april. 
U kunt zich heel makkelijk online 
aanmelden via de website van de 
gemeente  www.oegstgeest.nl/
grofvuil. 

Effecten maatregelen Coronavirus ook te zien 
in de openbare ruimte
Groot onderhoud aan het groen 
in Oegstgeest is gelukkig net vóór 
de uitbraak van het Coronavirus 
grotendeels afgerond. De reguliere 
werkzaamheden worden nu door 
de omstandigheden echter minder 
vaak uitgevoerd en zelfs uitgesteld. 
Dit heeft natuurlijk effect op de 
beeldkwaliteit in de openbare 
ruimte. Wij vinden het belangrijk om 
uit te leggen waar dit door komt. 

Het groenbeheer wordt in Oegstgeest 
niet alleen door de gemeente zelf 
gedaan. Veel werkzaamheden zijn 
uitbesteed aan MareGroep. De 
medewerkers vormen een van de 
groepen die veel last hebben van het 
Coronavirus. We hebben het over 
mensen die kwetsbaar zijn en van 
wie sommigen begeleid wonen. Hun 

organisaties houdt, om begrijpelijke 
redenen, de mensen  thuis. Dit 
betekent dus, dat veel werk blijft 
liggen. Denk hierbij aan de beheersing 
van onkruid. De collega’s die wél aan 
het werk zijn zorgen er bijvoorbeeld 
voor dat gazons weer worden 
gemaaid maar ook dat de afvalbakken 
geleegd worden. MareGroep zorgt 
er normaal gezien ook voor dat 
zwerfvuil wordt opgeruimd. Dit 
gebeurt momenteel minder vaak dan 
u gewend bent. 

De eigen buitendienst van de 
gemeente wordt voornamelijk 
ingezet om de grote drukte op de 
milieustraat in goede banen te leiden. 
Veel mensen gebruiken deze tijd 
om thuis eens flink op te ruimen, 
waardoor het enorm druk is op 

milieustraten in heel Nederland. 
Wij roepen iedereen op om alleen 
langs te komen als het écht nodig is. 
Vanwege de verkeersveiligheid is 
onze milieustraat op zaterdag 4 april 
helaas gesloten. Ook de inzameling 
van (huis)afval heeft te lijden onder de 
neven effecten van het thuisblijven. 
Zo hebben onze vrachtwagens last 
van (verkeerd) geparkeerde auto’s 
en de ondergrondse containers en 
de containers voor huisvuil zitten 
al weken overvol. Al dit extra afval 
moet tussentijds worden gelost, wat 
veel vertraging voor de inzameling 
oplevert. Het kan dus gebeuren dat 
containers soms een dag later dan 
gewoonlijk geleegd worden. Ondanks 
al deze uitdagingen houdt onze 
buitendienst het hoofd koel. Wij zijn 
hier erg trots op! 

Hulp vragen of hulp bieden? Hang een raamposter!
De Coronacrisis heeft invloed op ons 
allemaal, en vooral op dorpsgenoten 
die kwetsbaar zijn. Door de 
noodzakelijke beperking van sociale 
contacten lopen grote groepen 
mensen nóg meer risico om te 
vereenzamen. Gelukkig zien we in het 
hele land en ook in Oegstgeest veel 
initiatieven van inwoners die klaar 
staan om anderen te ondersteunen 

in deze moeilijke tijd. Een makkelijk 
hulpmiddel om de kleinschalige hulp 
in uw straat of buurt te regelen is door 
gebruik te maken van raamposters. 
Door een poster voor het raam te 
hangen kan iedereen aangeven of 
hij/zij  hulp wil vragen of hulp 
wil geven. De posters vindt 
u op de website  www.
samensterktegencorona.nl.

Door Corona veel extra handhavingstaken voor de BOA’s 
Onze buitengewoon 
opsporingsambtenaren zijn gewend 
om allerlei meldingen van inwoners 
snel op te pakken en er achteraan 
te gaan. De ene keer gaat hem om 
een lang geparkeerde caravan in 
een woonwijk, dan weer over het 
verkeerd aanbieden van grofvuil of 
over meldingen van  overhangend 
groen. Tijdens de Coronacrisis geldt 
een speciale noodverordening.  De 
BOA’s in Oegstgeest hebben het 
extra druk met het handhaven van 

zaken uit deze noodverordening. Zo 
mag het niet te druk zijn in de winkels 
en in de openbare ruimte, mensen 
mogen niet groepjes bij elkaar staan 
en het is belangrijk dat er nergens 
hinder ontstaat voor de hulpdiensten. 
Dergelijke zaken worden gemeld 
door onze inwoners maar ook door 
de politie. De handhaving van deze 
extra regels kost veel tijd. Wij vragen 
begrip voor het feit dan andere 
meldingen wat langer blijven liggen 
dan gebruikelijk.


