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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 8.00 tot 12.30 uur, zat 
gesloten (tijdelijk vanwege de Coronacrisis)

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

Oegstgeest kan niet zonder vrijwilligers. 
Gezamenlijk vormen zij de kracht van Oegstgeest. 

Tijdens deze coronacrisis is uw bijdrage nog 
belangrijker!
Een boodschap doen voor een buurvrouw, een eenzame oudere bellen, 
een kaartje sturen: kleine gebaren die op dit moment van grote betekenis 
kunnen zijn voor de meest kwetsbare inwoners van ons dorp.

Kijk voor meer informatie over deze oproepen op  www.dorpskracht.nl

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
• Javastraat 15 en 17 – verbouw 

woningen (13-04-2020/5087907)
• Rhijngeesterstraatweg 

36 - kappen van 4 bomen 
(06-04-2020/5075455)

• Rhijngeesterstraatweg 173 
- plaatsen van twee prefab 
dakkapellen aan de achterzijde van 
de woning op de eerste en tweede 
verdieping (06-04-2020/4979519))

• Spaargarenstraat 13 – bouw 2 
dakkapellen zijdakvlak woning 

(09-04-2020/5083579)
• Willinklaan 15 - doorbraak 

keuken woonkamer 
(13-04-2020/5089307)

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.
• Jan van Ruusbroeclaan 20 – 

bouw dakopbouw (14-04-2020/ 
Z/20/129545/4591427)

• Homeruslaan 8 – vervangen 
dakopbouw (07-04-2020/
Z/20/130801/4974809)

• Mathenesselaan 13 – verbouw 
woning (07-04-2020/
Z/20/130821/4667537)

• Sterreschans 20 – uitbouw 
zijgevel (09-04-2020/
Z/20/130074/4586741)

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.

Mogelijke vertraging in afhandeling minder 
urgente meldingen openbare ruimte
De medewerkers van onze 
gemeentewerf zijn gewend om uw 
(Fixi)-meldingen snel op te pakken 
en af te handelen. 

Tijdens de coronacrisis hebben we 
op de gemeentewerf helaas minder 
bezetting. Meldingen die spoed 
hebben, zoals kapotte verlichting 
of bestrating, pakken we zo snel 
mogelijk op. Meldingen die minder 

spoed hebben, zoals de groei van 
onkruid, blijven wat langer liggen dan 
gebruikelijk. 
We vragen hiervoor uw begrip. 

Oegstgeest blijft thuis
Vorige week vroegen we u hoe u 
deze dagen thuis doorbrengt. Deze 
mooie foto’s stuurde Sue Li op. We 
hopen dat de geplante zaadjes van 
SKO Oegstgeest goed opkomen!

Stuur nog deze week uw foto in
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! U 
kunt deze week nog een foto van uw 
activiteit of bezigheden sturen 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.

Raadsbijeenkomst 23 april 2020
Besluitvormende raadsbijeenkomst 26 maart 2020 - 
aanvang 20.00 uur
In deze raadsbijeenkomst komen o.a. de volgende 
agendapunten aan de orde:
• Begrotingswijziging Servicepunt71
• Lidmaatschap Werkgeversvereniging Samenwerking 

Gemeentelijke Organisaties KDB
• Ontheffing ingezetenschap wethouder
• Aanpassing lokale woonvisie
• Definitieve grens bebouwde kom Wet 

natuurbescherming
• Verordening Duurzaamheidsvoucher Oegstgeest 

2020
• Motie 2 van de fractie van D66 - Behoud 

Poortgebouw en Julianaschool
• Samenstelling presidium
• Moties vreemd aan de orde
• Stukken ter kennisneming

De besluitvormende vergadering van donderdag 
23 april vindt digitaal plaats in verband met de 
coronamaatregelen. Op dit moment testen we de 
mogelijkheden voor het digitaal vergaderen nog.  

Via de website ( www.gemeenteraadoegstgeest.
nl) houden we u daarom op de hoogte hoe de 
vergadering plaats vindt. U kunt, vooralsnog, niet 
inspreken tijdens de digitale vergadering, maar u 
kunt dit wel vooraf schriftelijk doen door een mail te 
sturen naar  griffie@oegstgeest.nl. De vergadering 
wordt live uitgezonden en is ook later terug te kijken 
via de website van de gemeenteraad. Het maken 
van camerabeelden om een openbare raads- of 
commissievergadering via internet live uit te zenden 
gaat volgens de privacywetgeving.

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

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!


