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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 26 mei, 3 en 7 
juni 2020
Beeldvormende raadsbijeenkomst Burger 26 mei 2020 - 
aanvang 20.00 uur
In deze raadsbijeenkomst komt het volgende agendapunt aan de orde:
• Corona – de raad zal beeldvormend spreken met vertegenwoordigers 

van maatschappelijke instanties en belangenverenigingen over de 
corona-crisis

Oordeelsvormende raadsbijeenkomst Burger 3 juni 2020 - 
aanvang 20.00 uur
In deze raadsbijeenkomst komen o.a. de volgende agendapunten aan de 
orde:
• Aanvraag vangnetuitkering over 2019
• Verordening geldelijke voorzieningen
• Leidraad voor participatie in Oegstgeest
• Stukken ter kennisneming

Oordeelsvormende raadsbijeenkomst Ruimte 4 juni 2020 - 
aanvang 20.00 uur
In deze raadsbijeenkomst komen o.a. de volgende agendapunten aan de 
orde:
• Vaststellen nota van uitgangspunten tbv het bestemmingsplan 'Nieuw-

Rhijngeest Zuid (wonen)
• Vaststellen herstelbesluit 1e partiele herziening bestemmingsplan 

Oudenhof en Klinkenbergerplas
• Stukken ter kennisneming

De beeldvormende raadsbijeenkomst Burger van 26 mei en de 
oordeelsvormende raadsbijeenkomsten Burger en  Ruimte van 3 en 4 
juni 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 kromhout@
oegstgeest.nl onder vermelding van uw telefoonnummer. 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!

Vanaf maandag 18 mei is het gemeentehuis geopend van 
09.00- tot 15.00 uur
De afdeling publiekszaken werkt 
alleen op afspraak. Een afspraak 
kunt u maken op de pagina’s waar de 
producten staan via onze website  

www.oegstgeest.nl. 

De welkomstbalie in het 
gemeentehuis is geopend van 
maandag tot en met vrijdag van 9.00 
tot 15.00 uur. Uiteraard bezoekt u het 
gemeentehuis alleen als u geen koorts 
heeft, geen griep heeft en niet hoest. 
De gemeente roept alle inwoners op 
om zoveel mogelijk thuis te blijven en 
de maatregelen op te volgen. Alleen 
samen krijgen we het coronavirus 
onder controle.

De milieustraat en het gemeentehuis op Hemelvaartsdag en 
Tweede Pinksterdag gesloten
• Vrijdag 22 mei, dat is de dag na 

Hemelvaart, is het gemeentehuis 
ook gesloten. De milieustraat is die 
ochtend wel geopend.

• 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

De Regionale commissie 
bezwaarschriften
gaat de volgende bezwaarschriften binnenkort behandelen:

• Een bezwaarschrift gericht tegen het afwijzen van een handhavingsverzoek 
voor parkeerproblemen in de wijk ‘Haaswijk’ te Oegstgeest.

Informatie
In verband met de Corona maatregelen/voorschriften is het helaas niet 
mogelijk om een hoorzitting bij te wonen. Mocht u vragen hebben, dan graag 
een e-mail sturen naar:  bezwarensecretariaat@servicepunt71.nl

Word energiecoach, er zijn nog  
3 plekken vrij!
Heeft u affiniteit met duurzaamheid, 
verduurzaming van eigen huis en 
omgeving en energiebesparing? 

En heeft u interesse om buurt- of 
wijkgenoten te helpen bij het 
zetten van de eerste stappen 
en hen te ondersteunen in een 

verduurzamingsslag? Word 
energiecoach! 
Voor meer informatie kijk op: 
 https://www.oegstgeest.nl/
gemeente/inwoners/actueel/nieuws/
bericht/word-energiecoach/ en vertel 
ons waarom u graag energiecoach wil 
worden!

Regels om buiten te sporten en te bewegen
Veel inwoners staan te trappelen 
om weer te kunnen gaan sporten. 
Voorlopig mag dit alleen in de 
buitenlucht. Veel sportclubs, 
dans- en sportscholen, maar ook 
groepjes sporters die niet bij een 
club zijn aangesloten, vragen zich 
af hoe ze dat moeten en mogen 
regelen. Ze willen graag weten 
onder welke voorwaarden sporten 
in de buitenlucht mogelijk is. De 
belangrijkste regel geldt altijd: In 
alle gevallen moet iedereen 1,5 
meter afstand van elkaar houden. 
Ook adviseren we sporters en 
organisatoren van sportlessen om 
zo veel mogelijk gebruik te maken 
van buitensportaccommodaties, 
parkeerplaatsen en schoolpleinen in 
de eigen buurt.

Hiernaast de gouden regels om 
te sporten en te bewegen in de 
openbare ruimte: 

1.  Kies een geschikte plek uit. Let op 
dat het er niet te druk is of wordt 
en dat het een locatie is waar u 
makkelijk 1,5 meter afstand van 
elkaar kan houden. Wordt het 
toch te druk en lukt het niet meer 
om veilig te sporten, stop dan en 
kom later terug.

2.  Het is niet de bedoeling 
dat u (geluids)overlast voor 
omwonenden veroorzaakt door 
bijvoorbeeld harde muziek te 
gebruiken. Wees u bewust van de 
omgeving .

3.  Net als bij sporten op de 
sportparken zijn ouders/ 
toeschouwers niet welkom.

4.  Groepen die gaan sporten en 
bewegen in de openbare ruimte 
verzamelen zich direct op de 
locatie. Na afloop van het sporten 
niet blijven hangen en napraten.

5.  Let op de omgeving. Zorg dat u 
het park, plein, veldje, etc. exact 

zo achterlaat zoals u het aantrof. 
Er mag geen schade ontstaan of 
afval achterblijven na het sporten. 
Als er toch schade ontstaat, meld 
dit dan bij 14071.

6.  Als er andere sportgroepen in 
de openbare ruimte aan het 
sporten zijn, kies dan een andere 
openbare plek zodat je voldoet 
aan de voorwaarden die gesteld 
zijn door het NOC*NSF, VSG en 
RIVM. Vermijd drukke plekken.

7.  Realiseert u op een plek bent 
waar iedereen welkom is.  
Het is dus niet de bedoeling 
parkerende automobilisten,  
spelende kinderen, wandelaars 
en fietsers te weren of aan te 
spreken dat ze daar niet mogen 
zijn omdat daar nu mensen aan 
sporten zijn.

We wensen iedereen leuke, sportieve 
uurtjes toe in de mooie buitenruimte 
van Oegstgeest!

Toewijzingsprocedure standplaats bij Winkelcentrum  
Nieuw-Rhijngeest
Bij Winkelcentrum Nieuw-Rhijngeest 
komt een vaste standplaats 
beschikbaar van 20m2. Het gaat om 
een standplaats aanvullend op het 
aanbod van het winkelcentrum, met 
als openingstijden wo. t/m za. van 
8.00-20.00. Voor elke beschikbare 

dag wordt er één standplaatshouder 
toegewezen van een specifieke 
branche. Er zullen dus in totaal 
vier standplaatshouders worden 
gekozen voor deze locatie. Voor 
deze standplaats is al veel interesse 
getoond. Om de selectieprocedure 

eerlijk te laten verlopen, hanteren 
wij een toewijzingsprocedure. 
Wilt u hier meer over weten? Lees 
de toewijzingsprocedure en de 
aanvullende informatie op  www.
oegstgeest.nl/nieuws. 



Vergunningen en bekendmakingen
Ingekomen aanvragen 
omgevingsvergunning
• Park Landskroon - handelen 

in strijd met regels ruimtelijke 
ordening t.b.v. het tijdelijk 
realiseren van een terras in de 
periode 03-07-2020 t/m 01-08-
2020 (14-05-2020/5168961)

• Klinkenberg - handelen in strijd met 
regels ruimtelijke ordening t.b.v. het 
tijdelijk realiseren van een terras in 
de periode 03-07-2020 t/m 30-08-
2020 (14-05-2020/5169033)

• Irispark - handelen in strijd met 
regels ruimtelijke ordening t.b.v. het 
tijdelijk realiseren van een terras in 
de periode 01-08-2020 t/m 30-08-
2020 (14-05-2020/5169005)

• Rijnzichtweg 61 – verbouw garage 
tot tandartspraktijk en aanbouw 
(16-05-2020/5172085)

• Cornelis van Steenishof 
42 – aanbrengen valscherm 
op een bestaand dakterras 
(5173353/17-05-2020)

• President Kennedylaan 22 – 
plaatsen schuttingdelen en 
verhogen bestaande schutting 
(18-05-2020/4989723)

Overige ingekomen aanvragen
• Tijdelijke standplaatsvergunning 

t.b.v. standplaats, park Landskroon 
van 3 juli 2020 t/m 1 augustus 
2020, Z/20/133099.

• Tijdelijke terrasvergunning t.b.v. 
terras, park Landskroon van 3 
juli 2020 t/m 1 augustus 2020, 
Z/20/133141.

• Drank- en Horecavergunning t.b.v. 
Eventmaat B.V., park Landskroon, 
Z/20/133107.

• Tijdelijke standplaatsvergunning 
t.b.v. standplaats, Irispark van 1 
augustus 2020 t/m 30 augustus 
2020, Z/20/133101.

• Tijdelijke terrasvergunning t.b.v. 
terras, Irispark van 1 augustus 
2020 t/m 30 augustus 2020, 
Z/20/133140.

• Drank- en Horecavergunning 
t.b.v. Eventmaat B.V., Irispark, 
Z/20/133110.

• Tijdelijke standplaatsvergunning 
t.b.v. standplaats, Klinkenbergerplas 
van 3 juli 2020 t/m 31 augustus 
2020, Z/20/133102.

• Tijdelijke terrasvergunning t.b.v. 
terras, Klinkenbergerplas van 3 

juli 2020 t/m 31 augustus 2020, 
Z/20/133139.

• Drank- en Horecavergunning t.b.v. 
Eventmaat B.V., Klinkenbergerplas, 
Z/20/133116.

Bovenstaande ingediende aanvragen 
zijn ter vervanging van onderstaande 
aanvragen. Deze zijn inmiddels 
ingetrokken: 
• Tijdelijke standplaatsvergunning 

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

• 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.

Overige ingekomen aanvraag
• Terrasvergunning t.b.v. terras Da 

Erwin v.o.f., De Kempenaerstraat 
71, Z/20/133025.

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.
• Wickenburg 5 – bouw boothuis (15-

05-2020/4561605/Z/19/125413)
• Dorpsstraat 56 – bouw aanbouw 

achtergevel en dakopbouw (15-05-
2020/5004265/ Z/20/131175)

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
• Grunerielaan 27 - plaatsen van een 

dakopbouw en het verlengen van 
het dakvlak (5033519)

• Hofdijck 28 -  plaatsen van een 
dakkapel (4926499)

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.

Hoe gaat Oegstgeest om met corona? Gesprek 
gemeenteraad en maatschappelijke organisaties over 
maatregelen, zorgen en oplossingen op 26 mei
Op dinsdag 26 mei gaat de 
gemeenteraad in gesprek 
met vertegenwoordigers van 
maatschappelijke organisaties over 
de coronacrisis. 

De diverse gasten in dit gesprek, 
die zich bijvoorbeeld inzetten voor 
de belangen van kinderen, ouders, 
sporters, ondernemers en culturele 
organisaties, vertellen hoe zij de 

gevolgen van de coronacrisis in 
Oegstgeest beleven.   
U kunt het gesprek live volgen op 26 
mei vanaf 20.00 uur of later bekijken 
op  gemeenteraad.oegstgeest.nl.

Rectificatie
In de Oegstgeester Courant van 13 mei 2020 staat dat de 
besluitvormende raadsbijeenkomsten van 20 en 28 mei 2020 een 
aanvangstijd hebben van 20.00 uur. Na het publiceren in de Oegstgeester 
Courant is de tijd van deze vergaderingen vervroegd.  
Beide besluitvormende raadsbijeenkomsten starten om 19.30 uur. 

In hetzelfde bericht stond bij de toelichting van de vergadering een 
verkeerde datum. Er stond 23 april 2020, maar dit moet 20 en 28 mei 
2020 zijn. We begrijpen dat hierdoor wat verwarring is ontstaan. Onze 
excuses hiervoor! 

De besluitvormende vergaderingen van woensdag 20 mei en donderdag 
28 mei vinden digitaal plaats in verband met de coronamaatregelen. De 
raadsleden vergaderen via Microsoft Teams. De raadsvergaderingen zenden 
we live uit via de website van de gemeenteraad  (www.gemeenteraad.
oegstgeest.nl). De vergaderingen zijn later ook terug te kijken. Het maken van 
camerabeelden om een openbare raads- of commissievergadering via internet 
live uit te zenden is conform de privacywetgeving.
Download ook de app RaadDigitaal voor Android en Apple voor de 
agenda en de vergaderstukken van de gemeenteraad van Oegstgeest. 

VOLG HET LIVE ONLINE!

Tijdelijke uitbreiding van terrassen en standplaatsen  
voor horeca
Diverse horecaondernemers 
hebben de gemeente gevraagd 
een tijdelijke terrasvergunning of 
standplaatsvergunning in Oegstgeest 
te verlenen. Het college van 
burgemeester en wethouders staat 
hier in principe positief tegenover. 
Horecaondernemers maken door de 
coronacrisis een zware tijd door en 

zoeken naar manieren om weer open 
te gaan. 
Ook veel Oegstgeestenaren kijken 
uit naar de mogelijkheden om weer 
een terras te kunnen bezoeken. 
Daarbij is het wel essentieel dat dit 
op een veilige manier gebeurt. Dat 
wil zeggen goed georganiseerd, met 
voldoende afstand en met passende 

voorzorgsmaatregelen.
De binnengekomen aanvragen, 
u vindt ze bij de officiële 
bekendmakingen onder op deze 
pagina, worden zorgvuldig getoetst 
aan alle gestelde voorwaarden. Als 
blijkt dat hieraan voldaan wordt, kan 
de gevraagde vergunning voor  
1 juli verleend worden.   


