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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

Raadsbijeenkomst 18 mei 2020

Commissie Regio 18 mei 2020 - aanvang 20.30 uur

In deze raadsbijeenkomst komen o.a. de volgende agendapunten aan de 
orde:
• Vaststellen Zienswijze begroting 2021 Holland Rijnland (HR)
• Vaststellen Zienswijze begroting 2021 Omgevingsdienst West Holland 

(ODWH)
• Vaststellen Zienswijze begroting 2021 Regionale Dienst Openbare 

Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM)
• Vaststellen Zienswijze begroting 2021 Veiligheidsregio Hollands 

Midden (VRHM)
• Vaststellen Zienswijze begroting 2021 Belastingsamenwerking 

Gouwe-Rijnland (BSGR)
• Vaststellen Zienswijze begroting 2021 Servicepunt71 (SP71)
• Ontwerprekening 2019 Gemeenschappelijke Regeling Werkbedrijven 

Kust-, Duin- en Bollenstreek (GR KDB)
 

De commissie Regio van 18 mei vindt digitaal plaats in verband met de 
coronamaatregelen. De raadsleden vergaderen via Microsoft Teams. U 
kunt digitaal inspreken tijdens de vergadering. Wilt u inspreken? Meldt 
u dan uiterlijk vrijdag 15 mei 2020 voor 12.00 uur aan via kromhout@
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!

Vergunningen en bekendmakingen
Ingekomen aanvragen 
omgevingsvergunning
• van Assendelftstraat 

18 – bouw dakopbouw 
(29-04-2020/5128529)

• van Assendelftstraat 
20 – bouw dakopbouw 
(30-04-2020/5133649)

• President Kennedylaan 
112 – kappen boom 
(29-04-2020/5129721)

• Carel Fabritiuslaan 11 – plaatsen 
blokhutveranda (29-04-2020/ 
5129781)

• Park Landskroon – handelen 
in strijd met regels ruimtelijke 
ordening t.b.v. een  terras voor de 
periode van juni tot oktober 2020 
(30-04-2020/5112159)

• Rustenburgerpad 2 – 
uitbreiden schoolgebouw 
en bouw dienstencentrum 
(30-04-2020/4677473)

Overige ingekomen aanvragen
• Tijdelijke standplaatsvergunning 

t.b.v. terras, park Landskroon van 1 
juni 2020 t/m 30 september 2020, 
Z/20/132587.

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.
• Grunerielaan 33 – plaatsen 

dakopbouw en dakkapel 
voorgeveldakvlak woning (28-04-
2020/4991781/Z/20/130991)

• Prinses Marijkelaan 9 – plaatsen 
dakkapel voordakvlak woning (30-
04-2020/4931811/Z/20/130345)

• Terweeweg 2 – 4 – gedeeltelijk 
wijzigen bestemming 
bedrijfswoning/horeca naar 
woning (30-04-2020/4802497/ 
Z/20/129875)

• Jac.P. Thijsselaan 1 – plaatsen 
raamopening voorgevel woning 
(30-04-2020/4998193/
Z/20/131173)

• Hofdijck 33 – wijziging constructie 

begane grond woning (30-04-
2020/4968741/Z/20/130962) 

Overige verleende vergunningen en 
ontheffingen
• Standplaatsvergunning t.b.v. Meqor 

Olijven enzo, Irislaan, op zondagen 
van 12:00-20:00 uur, Z/20/132358 
(30-04-2020).

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.

Oegstgeest gaat Fairtrade
Door de coronamaatregelen loopt 
ook de 'Oegstgeest gaat Fairtrade'-
campagne vertraging op. De 
enthousiaste werkgroep stond klaar 
om campagne te gaan voeren om 
mogelijk bedrijven en organisaties 
enthousiast te maken voor de 
verkoop en het gebruik van zo veel 
mogelijk Fairtrade producten. Nu 
staat de campagne noodgedwongen 
op een laag pitje. Zodra het weer 
kan, gaan we campagne voeren, op 
markten staan, scholen voorlichten 
en op bezoek bij winkeliers.

Hoewel we de streefdatum om 
Fairtrade Gemeente te worden in 
december 2020 waarschijnlijk niet 
gaan halen, heeft de in eind 2019 
opgerichte werkgroep wel al wat 
stappen in de goede richting gezet.
 
2 t/m 10 mei: Landelijke Fairtrade 
week! 
Deze week is de Fairtrade week in 
Nederland! Het thema (Fair Fashion) 
wordt verschoven, zodat we ons nu 
kunnen focussen op de stabiliteit 

van Oegstgeester ondernemers. 
Lokale ondernemers hebben het 
zwaar. We zien het om ons heen: 
horecagelegenheden sluiten de 
deuren, de bloemensector is in nood 
en veel Wereldwinkels (die het al 
moeilijk hebben de laatste jaren) 
krijgen nu een extra grote klap 
te verwerken. We zijn met elkaar 
verbonden. Ook ondernemers en 
kleine boeren in het buitenland 
worden enorm getroffen door deze 
pandemie.

Wat kunt u doen? 
Door waar mogelijk in deze periode 
lokaal te kopen én ook voor Fairtrade 
producten te kiezen, steunt u 
allereerst onze lokale ondernemers. 
U draagt tegelijkertijd bij aan een 
wereld waarin eerlijke handel een 
hoofdrol speelt. Twee vliegen in één 
klap! Juist nu de wereldeconomie een 
duikvlucht maakt, kunt u het verschil 
maken. Nu iedereen gevraagd wordt 
om zoveel mogelijk thuis te blijven, 
kunnen we het gezellig maken met 
een kopje koffie of een glaasje wijn, 

een stukje chocolade 
en een bosje bloemen 
op tafel. Van al deze producten zijn 
Fairtrade varianten verkrijgbaar 
bij de lokale ondernemers en in 
supermarkten in Oegstgeest. 

Wilt u meer weten over Fairtrade, 
over de Fairtrade campagne of 
over hoe u bij kunt dragen? Kijk 
dan op onze website  www.
gagoedoegstgeest.nl/thema/fairtrade 
of mail ons via  oegstgeest.
fairtrade@outlook.com. 

Update en planning Oranjepark
We werken al langere tijd aan de 
herinrichting van het Oranjepark. 
Alle voorbereidende werkzaamheden 
zijn gereed en ook de benodigde 
vergunningen zijn verleend. 
De laatste fase van dit project, 
het aanbrengen van de definitieve 
bestrating en de vervanging van 

slecht groeiende bomen, gaat naar 
verwachting voor de zomer van 
start. Dat is helaas later dan we 
oorspronkelijk gepland hadden. 
We hebben echter bericht gekregen 
dat de levering van materialen, 
waar onder straatstenen, door de 
coronacrisis vertraging oploopt.

We verwachten nu dat de aannemer 
AW Groep uit Lisse eind juni aan de 
slag kan gaan. 
De werkzaamheden zullen duren 
tot na de zomer 2021. Zodra deze 
planning definitief is, zullen we 
bewoners van het Oranjepark nader 
informeren.  


