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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
• Geversstraat 57 - wijziging 

voorgevel en achtergevel, 
aanpassing dakkapel en balkon op 
uitbouw (5063491/01-04-2020)

• Warmonderweg 22 – 
verbreden doorbraak woning 
(5030637/31-03-2020)

• Aert van Neslaan 52 - plaatsing 
dakkapel voordakvlak woning 
(5065245/01-04-2020)

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.
• Prinses Beatrixlaan 13 – plaatsen 

aanbouw (01-04-2020/4956129/
Z/20/130607)

• 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 kunststof kozijnen (03-04-
2020//5018939/Z/20/131328)

• Wilthoeflaan 7 – plaatsen dakkapel 
voordakvlak woning (03-04-
2020/4858099/Z/19/129215)

• Sterreschans 655 – plaatsen 
dakkapel voordakvlak woning (03-
04-2020/4955001/Z/20/130584)

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.

Terinzagelegging bestemmingsplan 
Nieuw-Rhijngeest Zuid (bedrijven), 1e 
partiële herziening
Het college van burgemeester en 
wethouders maakt bekend dat 
het ontwerpbestemmingsplan 
‘bestemmingsplan Nieuw-
Rhijngeest Zuid (bedrijven), 
1e partiële herziening’ met 
identificatiecode NL.IMRO.0579.
BPNRGZparhz1-ON01, 
overeenkomstig artikel 3.8 van de 
Wet ruimtelijke ordening, met ingang 
van 9 april 2020 tot en met 20 mei 
2020 ter inzage ligt. 

Bestemmingsplangebied
Het plangebied van dit 
bestemmingsplan ligt ten zuiden van 
Park Landskroon, onder het verlengde 
van de Wassenaarseweg. De globale 
grenzen van het plangebied zijn de 
A44 aan de oostzijde, de N206 aan de 
zuidzijde en het bestaande en nieuwe 
woongebied aan de Oude Rijn aan de 
westzijde.
Het ontwerpuitwerkingsplan en de 

bijbehorende stukken zijn digitaal 
te vinden op de landelijke site  

www.ruimtelijkeplannen.nl en via de 
website van de gemeente  www.
oegstgeest.nl/terinzage  wordt u 
doorgelinkt naar deze landelijke site. 
Ook kan een papierenversie van het 
ontwerpuitwerkingsplan 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. 

Zienswijzen
Tijdens deze termijn kan eenieder 
gemotiveerd zijn zienswijze over 
het ontwerpbestemmingsplan 
indienen. Dit kan mondeling, maar 
wij geven de voorkeur aan een 
schriftelijk zienswijze. Vermeld 
altijd uw naam en adresgegevens. 
Anonieme zienswijzen nemen wij 
niet in behandeling. Een schriftelijke 
zienswijze kan worden gericht aan 
de gemeenteraad van Oegstgeest, 
postbus 1270, 2340 BG Oegstgeest, 
o.v.v. Z/19/127938/ zienswijze 
bestemmingsplan Nieuw-Rhijngeest 
Zuid (bedrijven), 1e partiële 
herziening. Voor het indienen van een 
mondelinge zienswijze maakt u een 
afspraak met een medewerker van 
Team Ruimte/ Beleid en Advies.

Beschikking Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht – Willem 
Einthovenstraat 4, Oegstgeest
De Omgevingsdienst West-Holland 
heeft namens burgemeester en 
wethouders van de gemeente 
Oegstgeest een omgevingsvergunning 
(milieu) verleend aan Dupont 
Industrial Biosciences, voor een 

inrichting milieu gelegen aan Willem 
Einthovenstraat 4 te Oegstgeest. 

Het betreft een omgevingsvergunning 
onderdeel milieu (oprichting) voor 
een bedrijfsgebouw met kantoor- 
en laboratoriumfaciliteiten. In 
de laboratoria vinden ingeperkte 
werkzaamheden plaats met genetisch 
gemodificeerde organismen. 
Het betreft onderzoek in micro-
organismen laboratoria (ML) 
waarin gewerkt wordt met ggo’s op 
inperkingsniveau I en II. Er wordt 
onderzoek uitgevoerd ten behoeve 
van het verbeteren van de werking 
van enzymen in bijvoorbeeld 
waspoeders en diervoeders. Een 
ontwerp van de omgevingsvergunning 
heeft ter inzage gelegen van 6 
februari 2020 tot en met 18 maart 
2020. Ten opzichte van het ontwerp 
is de omgevingsvergunning niet 
gewijzigd. 

Stukken inzien
De stukken liggen ter inzage van 
donderdag 9 april 2020 tot en met 
woensdag 20 mei 2020 bij de receptie 
van het gemeentehuis in Oegstgeest, 
maandag tot en met vrijdag van 9.00 
uur tot 12.00 uur en na telefonische 
afspraak: 14 071.

Beroep
Bent u het niet eens met ons besluit? 
Dan kunt u een beroepschrift 
indienen. Dat doet u binnen zes 
weken na de publicatie van dit besluit. 
U stuurt het beroepschrift naar:

De rechtbank Den Haag
Sector bestuursrecht
Postbus 20302
2500 EH Den Haag 
Dit beroepschrift kunt u ook digitaal 
indienen bij genoemde rechtbank 

via http://loket.rechtspraak.nl/
bestuursrecht. Daarvoor moet u wel 
beschikken over een elektronische 
handtekening (DigiD). Op de website 
vindt u ook meer informatie.

Voorlopige voorziening
Als u een beroepschrift heeft 
ingediend kan, in spoedeisende 
gevallen, ook een verzoek om 
voorlopige voorziening worden 
gedaan. Hiermee voorkomt u dat 
dit besluit van kracht wordt in 
afwachting van de behandeling 
van het beroepschrift. U stuurt uw 
verzoek om voorlopige voorziening 
naar:

De voorzieningenrechter van de 
rechtbank Den Haag
Sector bestuursrecht
Postbus 20302
2500 EH Den Haag 

Dit verzoekschrift kunt u ook digitaal 
indienen bij genoemde rechtbank 
via  http://loket.rechtspraak.nl/
bestuursrecht. Daarvoor moet u wel 
beschikken over een elektronische 
handtekening (DigiD). Op de website 
vindt u ook meer informatie.
Wij verzoeken u een afschrift 
van het verzoek om voorlopige 
voorziening toe te sturen aan: 
burgemeester en wethouders van 
de gemeente Oegstgeest, per adres 
Omgevingsdienst West-Holland, 
postbus 159, 2300 AD Leiden.

Inlichtingen
Wilt u meer informatie? Neem dan 
contact op met de Omgevingsdienst 
West-Holland via 071-4083100 of 
 info@odwh.nl. Vermeld hierbij het 
zaaknummer: 2019-008795.

Milieustraat gesloten op Goede Vrijdag 
en zaterdagen
De afgelopen twee zaterdagen 
was de milieustraat in Oegstgeest 
gesloten in verband met de 
verkeersveiligheid. Op dit moment 
blijkt dat het ook met de inzet van 
verkeersregelaars lastig is om het 
verkeer in veilige banen te leiden. 
Om extreme drukte en onveiligheid 
tijdens het paasweekeinde te 
voorkomen, hebben we besloten dat 
de milieustraat op Goede Vrijdag en 
tot nader order op de zaterdagen 
gesloten zal zijn. Op Tweede 
Paasdag is de milieustraat zoals 
gewoonlijk gesloten. Omdat er op 
het moment veel behoefte is om afval 
te kunnen brengen, nemen we deze 
maatregelen:
• We zorgen voor extra ophaaldagen 

voor grofvuil, in ieder geval op 
15, 22 en 29 april. We realiseren 
ons dat het juist voor mensen in 
vitale beroepen lastig kan zijn om 

doordeweeks naar de milieustraat 
te komen. Deze ophaaldagen zijn 
daarom in het bijzonder voor hen 
bedoeld. Een afspraak maken kan 
via onze website. Heeft u grofvuil, 
maar bent u niet werkzaam in 
een vitaal beroep? Kom dan 
doordeweeks naar de milieustraat.

• De milieustraat zal doordeweeks 
in de ochtend een half uur eerder 
open gaan. Dat betekent dat u bij 
de milieustraat terecht kunt op 
maandag tot en met vrijdag (met 
uitzondering van Goede Vrijdag 
en Tweede Paasdag) van 08.00 tot 
12.30 uur. 

Deel hoe u in contact blijft, uw naasten steunt, of het 
gezellig en sportief houdt! 
De coronacrisis stelt ons voor 
onverwachte en pittige uitdagingen. 
Het advies is om thuis te blijven en 
afstand te houden, maar hoe houden 
we toch op een prettige manier 
contact met elkaar? Wat doet u om 
het gezellig te houden, slim thuis 

te werken, stress tegen te gaan of 
sportief bezig te blijven? We horen 
dat graag én denken dat uw ideeën 
anderen kunnen inspireren! 
Stuur dus een foto van uw activiteit 
of bezigheden naar  website@
oegstgeest.nl, met als onderwerp 

‘Oegstgeest blijft thuis’. Vergeet 
niet uw naam te vermelden en een 
korte toelichting van maximaal 50 
woorden. We verzamelen alle input 
op onze website en delen de foto’s 
ook in de Oegstgeester Courant en 
op Facebook.  

Parkeerplaatsen Klinkerbergerplas 
gesloten op Goede Vrijdag tot en met 
2e Paasdag
Beste inwoners, we begrijpen heel 
goed dat u het komend paasweekend 
er op uit wilt gaan in Oegstgeest 
en omstreken. Dat kan, maar doe 
dat thuis op het balkon of in de 
tuin. De parkeerplaatsen bij de 
Klinkenbergerplas zijn op Goede 

Vrijdag (10 april) tot en met 2e 
Paasdag (13 april) met een hele goede 
reden gesloten. 
Alleen Samen kunnen we Corona 
bestrijden en zorgen voor elkaars 
gezondheid. Heel fijne paasdagen 
gewenst!


