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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

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

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
• Anna van Burenlaan 1 – vervangen 

kozijnen voor- en zijgevel 
(22-04-2020/5113521)

• Anemonenlaan 1 – bouw 
dakopbouw woning 
(23-04-2020/5116087)

• Anemonenlaan 1 – bouw uitbouw 
woning (23-04-2020/5116095)

• sectie OGT00B, nr. 4162 
(Oegstgeest aan de Rijn, deelplan 
7) – bouw 8 twee onder één 
kap woningen en damwand  
(24-04-2020/4781977)

• President Kennedylaan 
169 – gevelwijziging 
(23-04-2020/5116555)

Verlengen beslistermijn
• Rijnsburgerweg 43 - verplaatsen 

inrit van het zijerf naar het voorerf 
(4953597)

Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Oegstgeest maken 
bekend dat zij in het kader van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht 
hebben besloten voor deze aanvraag  
de beslistermijn te verlengen met 6 
weken.  

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.
 
Bekendmaking ontwerpbesluit 
omgevingsvergunning Willem 
Einthovenstraat 13, sectie OGT00E 
3324 te Oegstgeest”.

Het college van burgemeester en 
wethouders van Oegstgeest heeft 
het voornemen met toepassing van 
artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3 
van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo) af te wijken 
van het bestemmingsplan ‘Nieuw-
Rhijngeest Zuid’. Op grond van het 
bepaalde in artikel 3.10 Wabo in 
samenhang met afdeling 3.4 van de 
Algemene wet bestuursrecht (Awb) 
maakt het college bekend dat het 

ontwerpbesluit omgevingsvergunning 
gedurende 6 weken ter inzage ligt.

Het verzoek om 
omgevingsvergunning heeft 
betrekking op het project ‘de 
bouw van een bedrijfspand met 
laboratoriumfaciliteiten aan de 
Willem Einthovenstraat 13 te 
Oegstgeest’. De aanvraag is bij de 
gemeente bekend onder Olo nummer 
4688853 en onder zaaknummer 
Z/19/128961.

Het ontwerpbesluit en de 
bijbehorende stukken liggen met 
ingang van vrijdag 1 mei 2020 tot 
en met donderdag 11 juni 2020 
ter inzage bij de welkomstbalie 
in het gemeentehuis aan de 
Rhijngeesterstraatweg 13 te 
Oegstgeest.
Nadere informatie is verkrijgbaar bij 

de afdeling Ruimtelijke Ordening via 
telefoonnummer 14071.

Tijdens de ter inzagetermijn 
kan een ieder gemotiveerd zijn 
zienswijze over het ontwerpbesluit 
indienen. Dit kan mondeling, 
maar wij geven de voorkeur aan 
een schriftelijk inspraakreactie. 
Een schriftelijke zienswijze kan 
worden gericht aan burgemeester 
en wethouders van de gemeente 
Oegstgeest, Postbus 1270, 2340 
BG Oegstgeest onder vermelding 
van zaaknummer: Z/19/128961/
zienswijze ontwerpbesluit 
omgevingsvergunning ten 
behoeve van het project “de 
bouw van een bedrijfspand met 
laboratoriumfaciliteiten aan 
de Willem Einthovenstraat te 
Oegstgeest”.

Inspraak regionale bedrijventerreinenstrategie verlengd
De inspraakperiode voor de 
concept ruimtelijke strategie 
Bedrijventerreinen 2020-2030 
is met drie weken verlengd. 
Belanghebbenden kunnen tot 
en met donderdag 21 mei 2020 
reageren op de regionale strategie. 
Die beschrijft hoe de gemeenten 
een aantrekkelijk vestigingsklimaat 
voor bedrijven willen behouden met 
voldoende en toekomstbestendige 
bedrijventerreinen. 

De coronacrisis vraagt momenteel 
alle aandacht van de ondernemers. 
Ook is onzeker welke impact 
de crisis op de economie heeft 

en wat dit betekent voor de 
bedrijventerreinenstrategie. 
De regionale stuurgroep 
bedrijventerreinenstrategie en 
de colleges van burgemeester 
en wethouders in de 071-regio 
hebben daarom besloten om de 
inspraakprocedure te verlengen. 

Overwogen is om de 
inspraakprocedure tijdelijk stop 
te zetten. Dit is echter niet in het 
belang van de bedrijven. Die blijven 
dan te lang in onzekerheid over hun 
toekomst op bedrijventerreinen. 
Bovendien vormt de strategie 
input voor plannen op andere 

beleidsgebieden als woningbouw, 
mobiliteit en duurzaamheid. Wel 
zal in de uitvoeringsfase van de 
strategie stil worden gestaan bij de 
gewijzigde economische situatie 
als gevolg van het coronavirus. Om 
ondernemers meer tijd te geven op 
de bedrijvenstrategie te reageren, is 
de inspraakperiode daarom met drie 
weken verlengd. 

Bezoek voor de stukken die ter 
inzage liggen de website  www.
economie071.nl. Voor vragen of 
opmerkingen kunt u terecht bij de 
heer A. Boersma (projectleider) via
  a.boersma@leiderdorp.nl. 

Gebiedsvisie De Geesten beschikbaar
Op 23 april 2020 heeft het college 
van burgemeester en wethouders 
de nieuwe gebiedsvisie De 
Geesten aan de gemeenteraad 
verzonden. Deze gebiedsvisie 
beschrijft de waarden van het 
gebied, zoals groen en historie, en 
vormt de basis voor het concept 
bestemmingsplan. Op 7 mei wordt 
de visie behandeld in de commissie 
Ruimte. De besluitvorming vindt 
plaats in de raad van 20 mei.  U 
kunt de visie digitaal bekijken bij 
de vergaderstukken op de website 
van de gemeenteraad.  https://
gemeenteraad.oegstgeest.nl/

Presentatie en gelegenheid voor 
vragen
We geven u graag een nadere 
toelichting op de gebiedsvisie 
en willen u natuurlijk ook de 

gelegenheid bieden om vragen te 
stellen. Door de coronacrisis is een 
informatiebijeenkomst helaas niet 
mogelijk. We proberen daarom op 
korte termijn, in ieder geval voor 
7 mei, een gelegenheid te creëren 
via digitale kanalen. Op dit moment 
hebben wij daarvoor de datum van 6 
mei op het oog. We laten u zo spoedig 
weten in welke vorm dit plaats zal 
vinden. 

Vervolgstappen
De gebiedsvisie vormt de basis 
voor het nieuwe bestemmingsplan 
voor het gebied. Dit is een juridisch 
stuk waarin onder andere staat 
voorgeschreven hoe je de grond of 
een gebouw mag gebruiken, of je 
mag bouwen en zo ja, hoe hoog. Het 
concept bestemmingsplan ligt in juni 
ter inzage liggen.


