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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

Het gemeentehuis is geopend van 09.00- tot 15.00uur
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 Tweede Pinksterdag gesloten
•  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 Tweede Pinksterdag

Kent u iemand die een lintje verdient?
Tijdens de lintjesregen van 24 april 
hebben 6 inwoners uit Oegstgeest 
van burgemeester Emile Jaensch 
te horen gekregen dat ze een 
Koninklijke onderscheiding hebben 
verdiend. Een mooi moment. 
Wilt u iemand voordragen voor 
een Koninklijke onderscheiding? 
Bijvoorbeeld vanwege een enorme 
inzet voor een vereniging of ander 
vrijwilligerswerk? Neem dan 
contact op met de medewerker 
kabinetszaken via telefoonnummer 
071-5191700. 

Uitreiking tijdens lintjesregen of op een ander moment
De jaarlijkse uitreiking rondom Koningsdag wordt de 
lintjesregen genoemd. De uitreiking kan ook op een ander 
moment plaatsvinden. Bijvoorbeeld tijdens een afscheid, 
symposium of een andere bijzondere gebeurtenis die 
te maken heeft met de activiteiten van de betreffende 
persoon.

Aanvragen lintjesregen 2021
Voor de lintjesregen van 2021 kunt u tot 1 juli 2020 
een voorstel indienen bij de burgemeester van onze 
gemeente.  

Op de website  www.lintjes.nl vindt u alle informatie. 
Ook het aanvraagformulier is hier te downloaden.

Onderzoek naar bomen in Oegstgeest 
Een groene omgeving stimuleert de 
gezondheid en helpt om de gevolgen 
van klimaatveranderingen op te 
vangen. Het is echter niet altijd 
eenvoudig om de groene waarde 
van de leefomgeving meetbaar 
te maken en zo als gemeente de 
juiste afwegingen te maken voor de 
toekomst. 

Daarom doen drie studenten 
(masterspecialisatie ‘Biodiversity and 
Sustainability’ aan de Universiteit 
van Leiden) onderzoek naar het 
bomenbestand van Oegstgeest. Met 
de methode i-Tree onderzoeken zij 
welke bijdrage bomen leveren aan 
de luchtkwaliteit, het koelen van de 
bebouwde omgeving en de opslag van 
C02.

Groen in uw tuin
Om een goed totaalbeeld van 
Oegstgeest op te stellen, hebben de 
studenten verspreid over Oegstgeest 
zo’n 200 meetpunten bepaald. Zij 
doen vervolgens in een straal van 11 
meter rond elk meetpunt onderzoek. 
Dit kan betekenen dat zij onderzoek 
moeten doen in een voor- of 
achtertuin. 
Gaat het om uw tuin? Dan ontvangt 
u binnenkort een brief waarin 
de studenten zich voorstellen en 
uitleggen hoe zij te werk gaan. Zij 
vragen u toestemming om uw tuin te 
betreden. Natuurlijk houden zij zich 
aan alle maatregelen die nu genomen 
zijn om de verspreiding van het 
coronavirus tegen te gaan. We hopen 
dus dat u mee wilt werken!  Uitslag winactie minder plasticafval 

 “Schoonmaken met baking soda voorkomt veel plastic”
Wat is úw gouden tip om de 
hoeveelheid plastic in huis te 
verminderen? Die vraag stond 
centraal in de winactie die de 
gemeente organiseerde vanwege 
de overstap op nascheiding van 
plasticafval. De winnende inzending 
kwam van Jeanette Heikens. Haar 
tip: gebruik eens baking soda als 
schoonmaakmiddel, daarmee kun 
je talloze plastic flessen en flacons 
besparen. Een slimme en veelzijdige 
tip, die in ieder huishouden 
toepasbaar is! 

Jeanette (53) is getrouwd en heeft 
vijf kinderen, waarvan er nog één 
thuis woont. Het gebruik van baking 
soda was voor haar echt een eye-
opener. Ze vertelt: “Het zit in een 
klein kartonnen doosje, kost bijna 
niets en je kunt het werkelijk óveral 
voor gebruiken. Bijvoorbeeld als 
schoonmaakmiddel in de badkamer 
en keuken, om de vaatwasser te 
reinigen, maar ook als bakpoeder 
in cakes en koekjes. Als het gaat om 
minder plastic, kun je er dus echt 
een verschil mee maken. En het 
mooie is: je koopt het gewoon in de 
supermarkt!”  

Inspirerende voorbeelden
Jeanette vindt het belangrijk om op 
een praktische manier milieubewust 

te zijn. Ze vertelt: “Dat is helemaal 
niet moeilijk, als je het maar doet 
op een manier die bij je past. Online 
en in de bibliotheek barst het van 
de inspirerende voorbeelden. Die 
hebben mij op het idee van baking 
soda gebracht. Maar er zijn natuurlijk 
volop andere mogelijkheden: 
van bamboe tandenborstel tot 
zonnepaneel en van minder 
autorijden tot koken met restjes. Voor 
iedereen is er wel een bruikbare tip 
te vinden. Daarbij geldt dat aandacht 
voor het milieu prima past in een 
moderne leefstijl – de tijd van de 
geitenwollensokken is echt voorbij!” 

Nascheiding
Over de overstap van Oegstgeest 
op nascheiding van plastic vertelt 
Jeanette: “Nascheiding levert een 
beter milieuresultaat op dan thuis 
scheiden, vanuit dat oogpunt vind ik 
het een logische keuze. Tegelijkertijd 
herinnerde de grote zak plasticafval 
me er altijd aan hoeveel plastic we 
eigenlijk kopen. Dat motiveerde 
me steeds opnieuw om plastic te 
minderen. Het is jammer dat deze 
manier van bewustwording nu 
wegvalt. Om die reden heb ik besloten 
de kleine restafvalcontainer te blijven 
gebruiken – ook dat is namelijk 
een stimulans om minder afval te 
produceren!”

De winnaars zijn… 
De gemeente beloont vijf 
inzendingen met een handige 
reisbeker. De prijzen gaan naar 
Edwin Breukelman, Jeanette 
Heikens, Sebastiaan Troost, 
Willem Vis en Renate van Zijp. 
Allemaal van harte gefeliciteerd! 
De winnaars krijgen hun prijs per 
post toegestuurd. 

Weekmarkt van Oegstgeest  per 1 juli 
2020 verzelfstandigd
Per 1 juli worden organisatie en 
beheer van de weekmarkt Oegstgeest 
overgedragen aan de Stichting 
Weekmarkt Oegstgeest Deze 
stichting wordt ondersteund door 
de stichting Markt van Morgen. Het 
doel van deze verzelfstandiging is 
het bedrijfsmatiger organiseren 
en beheren van de weekmarkt. De 
stichting weekmarkt Oegstgeest 
heeft geen winstoogmerk en 
vertegenwoordigt meer dan in de 
oude constructie de  marktkooplieden 

in Oegstgeest. De stichting heeft veel 
organisatiekwaliteiten en is in staat 
om de wekelijkse markt in goede 
banen te leiden.  
Ook zorgt de stichting voortaan 
voor promotieacties en reclame voor 
de weekmarkt in Oegstgeest. Met de 
verzelfstandiging van de weekmarkt 
wordt de markt in Oegstgeest 
toekomstbestendiger. Ook zijn de 
ondernemers van de markt vanaf 
1 juli 2020 meer betrokken bij het 
reilen en zeilen van de weekmarkt.

Brief aan alle 75+ers in Oegsgteest
Op verzoek van gemeente Oegstgeest 
stuurt Stichting Radius alle 75+ers 
in het dorp een brief. Voor veel 
ouderen is deze coronacrisis een 
moeilijke tijd. Doordat de beperkende 
maatregelen vallen contacten weg, 
clubs en verenigingen zijn gesloten en 
eenzaamheid ligt op de loer. Daarom 
stuurt Stichting Radius op verzoek 
van de gemeente inwoners van 75 
jaar en ouder een brief. Om ze te laten 
weten dat we hen niet zijn vergeten 
en om aan te geven wat er allemaal 
mogelijk is als men een beetje extra 
hulp of contact kan gebruiken.
Op dit moment is bijna de helft van 

alle 75+ers aangeschreven. Uit het 
geringe aantal reacties komen weinig 
extra hulpvragen voort. Wel zoekt 
men contact om te bedanken voor de 
brief of om informatie te vragen over 
bijvoorbeeld vervoersmogelijkheden 
of alarmering. 
“Heel attent dat Radius een brief stuurt, 
we hebben nu al hulp, maar wel fijn dat 
u aan ons gedacht heeft” aldus een 82 
jarige inwoonster.
Komende weken gaat Radius door 
met wijk voor wijk alle 75+ ers 
aanschrijven. In de eerste week van 
juni  hebben ze allemaal de brief 
ontvangen.  

Ere wie ere toekomt… 

Foto: Jeanette met prijs.



Vergunningen en bekendmakingen
Ingekomen aanvragen 
omgevingsvergunning
• sectie OGT00E, nr. 3340 

(Wickenburg) – bouw woning 
(18-05-2020/4972563)

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

• Prinses Irenelaan 4 – plaatsen 
dakkapel voorgevel (19-05-2020/ 
5180959)

• OGT00C, nr. 7056 -aanleggen 
gemaal en persleidingstracé 
in Hendrik Kraemerpark   
(22-05-2020/5185771)

• Borneostraat 15 – bouw 
dakterras op uitbouw achter 
(25-05-2020/5189929)

• Oude Rijnsburgerweg 89 – 
aanbrengen terrasoverkapping 
(25-05-2020/5192111)

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.
• Geversstraat 57 - wijzigen 

voor- en achtergevel, aanpassing 
dakkapel en plaatsen balkon op 
uitbouw van een woning (19-05-
2020/5063491/Z/20/131767)

• Grunerielaan 15 – plaatsen 
dakopbouw (25-05-
2020/5033519/Z/20/131454)

• Prins Hendriklaan 20 -  plaatsen 
dakkapel zijgevel en dakkapel 
voordakvlak woning (25-05-
2020/4766371/Z/20/131617) 

• Willinklaan 15 – doorbraak 
keuken woonkamer(25-05-
2020/5089307/Z/20/132116)

• Haaswijklaan 29 – plaatsen 
dakkapel voordakvlak woning (25-
05-2020/5024189/Z/20/131373) 

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.

Twee juni start eerste controleronde op de eikenprocessierups
De eikenprocessierups komt ook 
voor in Oegstgeest. Hoewel dat 
nog niet tot grote problemen heeft 
geleid, waarschuwen wij ook dit jaar 
weer voor de aanwezigheid van de 
rupsen.

Hoe herken ik een eikenprocessierups?
De eikenprocessierups is de larve 
van de eikenprocessievlinder. De 
rups is harig en donker van kleur en 
komt alleen voor in eiken. De rupsen 
leven samen in grote groepen in hun 
spinselachtige nesten, die tegen de 
stam of dikkere takken van de boom 
geplakt zitten. De nesten kunnen 

zowel laag worden aangetroffen, als 
hoog in de boom.

Waarom kan de eikenprocessierups 
een probleem zijn?
De rupsen zelf veroorzaken geen 
overlast maar hun brandharen zijn 
gevaarlijk. Een volgroeide rups heeft 
700.000 tot 1 miljoen brandharen 
met weerhaakjes, die gemakkelijk 
de oppervlakkige lagen van de 
huid, ogen en luchtwegen kunnen 
binnendringen. Bij aanraking van 
deze haren ontstaan jeuk, bulten en 
mogelijk zelfs brandwonden. Adem 
je de haren in, dan ontstaat irritatie 

van de luchtwegen. Het is daarom 
raadzaam om contact met de rupsen 
en hun nesten te vermijden. Ben je 
er toch mee in contact gekomen dan 
adviseren wij om de huid goed wassen 
en vooral ook de ogen goed te spoelen 
met water. Bij ernstige klachten neem 
je contact op met de huisarts.

Waarom bestrijden en wat doet de 
gemeente? 
Vanwege het risico voor de 
gezondheid is het wenselijk de rupsen 
en hun nesten te vernietigen op 
plekken waar veel mensen komen, 
zoals in parken en langs fietspaden. 

In de openbare ruimte zorgt de 
gemeente voor bestrijding door 
middel van het wegzuigen van de 
rupsen (nesten). De eiken waarin 
de nesten zitten markeren wij met 
rood/wit lint. Heb je een nest in de 
tuin? Haal het nest niet zelf weg 
maar schakel hiervoor altijd een 
gecertificeerd bedrijf in. 

Wat moet ik doen als ik een nest van 
de eikenprocessierups zie?
Zie je een nest in de openbare ruimte? 
Raak dit dan vooral niet aan en geef 
de locatie zo snel mogelijk aan ons 
door. Via Fixi doe je 24/7 een melding, 

het liefst met een duidelijke foto. 
Bellen kan natuurlijk ook. Wij zijn op 
werkdagen tussen 09.00 uur en 12.00 
uur bereikbaar op telefoonnummer 
14 071. 


