
Uitgave van Gemeente Oegstgeest week 17 • 22 april 2020

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

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

Parkeerplaatsen bij de Klinkenbergerplas afgesloten
Ook de komend weekend (25- en 
26 april) en maandag 27 april 
(Koningsdag) zijn de parkeerplaatsen 
bij de Klinkenbergerplas afgesloten 
van 9:00- tot 17:00 uur. De 
Klinkenbergerplas zelf is wel 
bereikbaar, maar alleen met de fiets 
of lopend. De parkeerplekken worden 
met hekken afgezet. Ook zijn er 
verkeersregelaars om alles in goede 
banen te leiden.

Wees loyaal, 
koop lokaal!
Na weken van onzekerheid 
en veel gesloten winkels in 
ons dorp zien we gelukkig dat 
steeds meer winkeliers hun 
deuren weer openen. Met een 
deurbeleid van een maximaal 
aantal klanten en met de 
mogelijkheid om voldoende 
afstand tussen klanten onderling 
en klanten en personeel te 
houden. 

Onze winkeliers hebben uw hulp 
hard nodig. Koop daarom lokaal 
waar dat kan. De gemeente 
Oegstgeest roept alle inwoners 
op om juist nu te winkelen in 
eigen dorp en zo veel mogelijk 
lokaal te besteden. Alleen dan 
zorgen we ervoor dat zoveel 
mogelijk lokale ondernemers 
overeind blijven in deze moeilijke 
tijd. Laten we met elkaar 
onze loyaliteit zien aan onze 
ondernemers door bij hen te 
kopen. De horeca bezorgt de 
maaltijden gewoon bij u thuis. 

Samen staan we sterk!

Raadsbijeenkomsten 30 april, 6 en 7 
mei 2020
Commissie Audit 30 april 2020 - aanvang 20.30 uur
In deze raadsbijeenkomst komen o.a. de volgende agendapunten aan de 
orde:
• Jaarrekening 2019
• Perspectiefnota

Oordeelsvormende raadsbijeenkomst Burger 6 mei 2020 - 
aanvang 20.00 uur
In deze raadsbijeenkomst komen o.a. de volgende agendapunten aan de 
orde:
• Meerjarenprogramma Grondexploitaties 2020
• Intrekken Marktverordening Oegstgeest 2015 en Verordening 

marktgeld 2020
• Nota van uitgangspunten ‘Nieuw Rijnvaert’
• Stukken ter kennisneming

Oordeelsvormende raadsbijeenkomst Ruimte 7 mei 2020 - 
aanvang 20.00 uur
In deze raadsbijeenkomst komen o.a. de volgende agendapunten aan de 
orde:
• De Geesten
• Stukken ter kennisneming

De commissie Audit van 30 april en de oordeelsvormende vergaderingen 
Burger en Ruimte van 6 en 7 mei vinden digitaal plaats in verband met de 
coronamaatregelen. De raadsleden vergaderen via Microsoft Teams. U 
kunt digitaal inspreken tijdens de vergaderingen. Wilt u inspreken? Meldt 
u dan uiterlijk de dag voor de betreffende vergadering voor 12.00 uur 
aan via  griffie@oegstgeest.nl. U ontvangt dan een uitnodiging voor 
digitale vergadering per mail. 

Deze vergaderingen vinden digitaal plaats vanwege de beperkingen voor 
bijeenkomsten ten gevolge van het covid-19 virus. Deze vergaderingen 
zijn live te volgen via de website van de gemeenteraad en via Kanaal 40 
van Ziggo. Na afloop van de vergadering is deze ook terug te kijken op de 
website. 

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!

Ter inzage ‘Algemene Plaatselijke 
Verordening Oegstgeest 2020’
Het college heeft op dinsdag 
28 januari 2020 de ‘Algemene 
Plaatselijke Verordening Oegstgeest 
2020’ voor inspraak vastgesteld.  
Deze ligt gedurende 6 weken ter 
inzage.

Ter inzage en inspraak
De ‘Algemene Plaatselijke 
Verordening Oegstgeest 2020’ 
ligt van woensdag 22 april tot 
en met woensdag 3 juni 2020 
ter inzage op het gemeentehuis 
(Rhijngeesterstraatweg 13 te 
Oegstgeest). 
De digitale versie staat tevens op 
de gemeentelijke website  www.
oegsteest.nl/terinzage. 
Gedurende de periode van 
de terinzagelegging kunnen 

inspraakreacties worden ingediend. 
Schriftelijke reacties, voorzien van uw 
naam en adresgegevens, kunt u sturen 
aan het College van burgemeester 
en wethouders van Oegstgeest, 
postbus 1270, 2340 BG Oegstgeest 
onder vermelding van ‘APV’. Voor 
het indienen van een mondelinge 
inspraakreactie kunt u bellen naar 
het Klant Contact Centrum, maandag 
t/m vrijdag 9:00-12.00 uur, tel. 14 
071. De reacties worden beoordeeld 
bij de definitieve opstelling van de 
verordening. 

Daarna zal de Verordening door 
burgemeester en wethouders worden 
doorgezonden naar de gemeenteraad 
voor besluitvorming. Voor vragen 
kunt u contact opnemen via 14071.

Milieustraat langer open
Met ingang van 29 april gaat de milieustraat op de woensdagen tot nader 
order langer open. De openingstijden op woensdag worden van 08:00 tot 
16:00 uur en woensdagavond van 18:00 tot 20:30 uur. Zo hopen we de 
bezoeken aan de milieustraat beter te kunnen spreiden en de drukte voor 
iedereen te verminderen.

De genomen maatregelen om de 
veiligheid van onze medewerkers 
te garanderen blijven van kracht: er 

kunnen maximaal 5 auto’s het terrein 
op. De openingstijden op maandag, 
dinsdag, donderdag en vrijdag 

blijven van 08:00 tot 12:30 uur. Op 
de zaterdagen blijft de milieustraat 
vanwege de verkeersveiligheid 
gesloten.
 
Extra inzameldagen grof afval
Ook blijven we voorlopig in plaats 
van één keer per maand, wekelijks 
het grof afval op de woensdagen 

inzamelen. Let op: u moet hiervoor 
wel een afspraak maken want grof 
afval wat niet aangemeld is wordt 
niet meegenomen. Een afspraak 
maken kan via  www.oegstgeest.nl/
grofvuil.
 
We merken dat er soms ook papier/
karton- en glasafval meegenomen 

wordt naar de milieustraat. Dit is 
niet de bedoeling en u wacht dan 
misschien onnodig lang. Voor het 
aanbieden van dit soort afval kunt u 
direct terecht bij de ondergrondse 
containers in het dorp. Voor de 
lijst met containers kijkt u op onze 
website  www.oegstgeest.nl/
overigafval.

Vergunningen en bekendmakingen
Ingekomen aanvragen 
omgevingsvergunning
Ingekomaanvragen 

omgevingsvergunning
• sectie OGT00C, nr. 7781 

(Abtspoelweg) - handelen in strijd 

met regels ruimtelijke ordening  
t.b.v. vervangen natuursportvelden 
2 en 3 voor kunstgrasvelden 
(16-04-2020/5050043)

• tie OGTA, nr. 2659 (H.P. 

Berlagelaan 31) – aanleg 2 
meerpalen (17-04-2020/5099665)

• Laan van Alkemade 60 – 
doorbreken keukenmuur 
(20-04-2020/5105731)

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.
• De Boeg 3 – bouw bedrijfspand (14-

04-2020/4665139/Z/19/126608)
• Jacob van Ruysdaellaan 9 

– plaatsen dakkapel (16-04-
2020/5013975/Z/20/130345)

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
• Hofdijck 33 – wijziging constructie 

(4968741)
• Julianalaan 10 - plaatsen van 

dubbelglas in een aantal ramen en 
het uitbouwen van een achtergevel 
(4964803)

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.


