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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, di, do, vrij van 8.00 tot 12.30 

uur, zat gesloten (tijdelijk vanwege 
de Coronacrisis)

• Woe 8.00 tot 16.00 uur en woe 
avond van 18.00 tot 20.30 uur 
(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

Raadsbijeenkomsten 20 en 28 mei 
2020
De  besluitvormende raadsbijeenkomst van 20 mei wordt gesplitst in 
twee  besluitvormende raadsbijeenkomsten op 20 mei en op 28 mei.

Besluitvormende raadsbijeenkomst 20 mei - aanvang 20.00 uur
In deze raadsbijeenkomst komen o.a. de volgende agendapunten aan de 
orde:
• Verbonden partijen en overige samenwerkingen - Ontwerprekening 

2019 GR KDB
• Verbonden partijen en overige samenwerkingen - Vaststellen 

Zienswijze begroting 2021 BSGR
• Intrekken Marktverordening Oegstgeest 2015 en Verordening 

marktgeld 2020
• Meerjarenprogramma Grondexploitaties 2020
• Aanpassing lokale woonvisie
• Holland Rijnland - Vaststellen Zienswijze begroting 2021 Holland 

Rijnland
• Omgevings Dienst West Holland (ODWH) - Vaststellen Zienswijze 

begroting 2021 ODWH
• Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden 

(RDOG HM) - Vaststellen Zienswijze begroting 2021 RDOG
• Verbonden partijen en overige samenwerkingen - Vaststellen 

Zienswijze begroting 2021 VRHM
• Verbonden partijen en overige samenwerkingen - Vaststellen 

Zienswijze begroting 2021 SP71
• Moties vreemd aan de orde
• Lijst van ingekomen stukken

Besluitvormende raadsbijeenkomst 28 mei - aanvang 20.00 uur
In deze raadsbijeenkomst komen o.a. de volgende agendapunten aan de 
orde:
• Gebiedsvisie De Geesten
• Concept Regionale Energiestrategie (RES) Holland Rijnland
• Nota van uitgangspunten 'Nieuw Rijnvaert'

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 gemeenteraaad.

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!

Cursus Positief leven!
Start 9 juni 2020 in Oegstgeest
Het Sociaal team Oegstgeest 
organiseert in samenwerking 
met GGZ Rivierduinen een 
cursus Positief Leven. In deze 
bijeenkomsten wordt er op een 
laagdrempelige manier kennis 
gemaakt met ontspannings- en 
mindfulnessoefeningen, leert men 
wat stress is, hoe het komt dat wij 
piekeren en hoe je je veerkracht kunt 
versterken. 

Is dit iets voor mij?
In plaats van te kijken naar wat er 
niet goed is, zijn er ook positieve 
manieren om naar jezelf te kijken: met 
begrip voor je eigen menselijkheid 
en imperfectie, met optimisme 
en met aandacht voor je sterke 
kanten. Stress, piekeren, spanning 
en ontspanning: Hoe herken je het 

bij jezelf en hoe kan je er (anders) 
mee omgaan waardoor je veerkracht 
als alternatief voor "sterk zijn" kan 
ontwikkelen? 

Informatie over de cursus
Deze 6-weekse cursus  wordt digitaal 
gegeven in een beveiligde omgeving. 
Deze cursus kunt u vanuit huis volgen.  
Om deel te nemen aan de cursus moet 
u in het bezit zijn van een computer 
en/of een laptop.

Cursus dagen : 9, 16, 23, 30 juni en 7, 
14 juli van 10.00  – 11:45  uur. 

Meer weten?
Bent u geïnteresseerd? Neem contact 
op met Sociaal Team Oegstgeest, tel.
nr.: 071-5191819 of stuur een e-mail 
naar  sociaalteam@oegstgeest.nl. 

De milieustraat blijft op de woensdagen 
tot nader order langer open. 
De openingstijden op woensdag 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. Kijk voor 
meer informatie op onze website:  https://www.oegstgeest.nl/…/beric…/
milieustraat-langer-open/

De milieustraat en het gemeentehuis  op Hemelvaartsdag en 
Tweede Pinksterdag gesloten
• Op Hemelvaartsdag, donderdag 21 

mei,  wordt in wijk 4 en 5 geen rest 
afval ingezameld. De inzameling 
wordt ingehaald op zaterdag 23 
mei vanaf 07.30 uur. 

• Op Tweede Pinksterdag, maandag 
1 juni, wordt in wijk 1 geen gft 
ingezameld. De inzameling wordt 
ingehaald op zaterdag 6 juni vanaf 
07.30 uur. 

• Het restafval van de hoogbouw en 
de containers met groene deksels 
wordt ingezameld op dinsdag 2 juni 
vanaf 07.30 uur. 

REMINDER: Geen inzameling 
huisvuil op Hemelvaartsdag en 
Tweede Pinksterdag

Vergunningen en bekendmakingen
Ingekomen aanvragen 
omgevingsvergunning
• Dorpsstraat 11 – plaatsen 

deels ingegraven fietsenstalling 
(04-05-2020/5141621)

• Oudenhoflaan 20 - plaatsen van 
een dakkapel aan de voorzijde 
en een nokverhoging met een 
dakkapel aan de achterzijde woning 
(05-05-2020/5088929)

• J.C. Bloemlaan 3 - plaatsen 
dakkapel voorgeveldakvlak woning 

(06-05-2020/5147117)
• sectie OGT00B, nr. 4205 

(gebied Valkenburgerweg/
Rustenburgerpad) – bouw 46 
woningen (08-05-2020/4788385)

• Poelgeesterweg 1 – kappen beuk 
(09-05-2020/5153659)

• Clinckenburgh 44 – aanbouw 
keuken en veranda woning 
(10-05-2020/5154271)

• Oudenhoflaan 27 – aanpassen 
voorgevel en aanpassen 

binnenmuur woning 
(11-05-2020/5157925)

• Emmalaan 61- vervangen 
dakkapellen voordakvlak woning 
(30-04-2020/5073483)

Overige ingekomen aanvragen 
• Tijdelijke terrasvergunning t.b.v. 

terras, park Landskroon van 1 juni 
2020 t/m 30 september 2020, 
Z/20/132921.

• Drank- en Horecavergunning t.b.v. 

Eventmaat B.V., park Landskroon, 
Z/20/132933.

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.
• President Kennedylaan 14 – 

plaatsen dakkapel voor- en 
achterdakvlak woning (04-05-
2020/5024683/Z/20/131364)

• Aert van Neslaan 52 – plaatsen 
dakkapel voordakvlak woning (04-
05-2020/5065245/Z/20/131796)

• Groenhoevelaan 3 – plaatsen 
fietsenberging voorerf (05-05-
2020/4981379/Z/20/130950)

• Rijnsburgerweg 80C – aanbouw 



achtergevel woning (06-05-
2020/4917941/Z/20/130168)

• Grunerielaan 40 – vervangen 
dakkapel achterdakvlak, 
aanbrengen nokverhoging en 
plaatsen dakkapel voordakvlak 
woning (04-05-2020/5011635/
Z/20/131398)  

• Rhijngeesterstraatweg 36 – kappen 
4 bomen (05-05-2020/5075455/
Z/20/131939)

• Laan van Alkemade 60 – wijziging 
constructie woning (11-05-
2020/5105731/ Z/20/132824)

• Hofbrouckerlaan 50 - legaliseren 
van een bestaande overkapping 
achtererf woning (11-05-
2020/4941783/ Z/20/130413)

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.

Ingekomen melding Activiteitenbesluit 
milieubeheer - De Boeg 3 te 
Oegstgeest

Wij hebben de volgende melding 
ontvangen:

Noordman Hout BV, Haagweg 89 
te Leiden. De melding gaat over 
vestiging van een groothandel inhout- 
en bouwproducten (zaaknummer 
2020-000147). Het betreft het 
vestigen van het hoofdkantoor op een 
nieuwe locatie. 

Meer informatie
Wilt u meer informatie? Neem dan 
contact op met de Omgevingsdienst 
West-Holland via 071-4083100 of 
 info@odwh.nl. Vermeld hierbij het 
zaaknummer: 2020-0001 


