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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

Raadsbijeenkomst 11 juni 2020
Extra oordeelsvormende raadsbijeenkomst Ruimte 11 juni 2020 - 
aanvang 20.00 uur
Deze raadsbijeenkomst bevat een open en een besloten agendapunt:
• Open agendapunt: Beeldkwaliteitsplan van gebied De Geesten
• Besloten agendapunt: Overeenkomsten gebied De Geesten

Het besloten agendapunt is niet voor publiek toegankelijk en wordt niet 
uitgezonden.

De oordeelsvormende raadsbijeenkomst Ruimte van 11 juni 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 woensdag 10 juni 
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 vergadering vindt digitaal plaats vanwege de beperkingen voor 
bijeenkomsten ten gevolge van het covid-19 virus. Deze vergadering is 
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!

Extra ophaaldag 
grofvuil
Op woensdag 17 juni is er weer 
een extra ophaaldag voor grofvuil. 
Een afspraak maken kan via online: 
 https://www.oegstgeest.
nl/gemeente/alles-over-afval/
grof-huisvuil/. 

We realiseren ons dat het juist voor 
mensen in vitale beroepen lastig 
kan zijn om doordeweeks naar 
de milieustraat te komen. Deze 
ophaaldagen zijn daarom in het 
bijzonder voor hen bedoeld. Heeft u 
grofvuil, maar bent u niet werkzaam 
in een vitaal beroep? Kom dan bij 
voorkeur doordeweeks naar de 
milieustraat. 

Cursus Positief leven! Start 9 juni 2020 
in Oegstgeest
Let op: er zijn nog een paar plekken vrij!
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. 
Lees meer op  www.oegstgeest.nl/
nieuws. 

Inschrijftermijn standplaats 
Nieuw Rhijngeest
Momenteel kunnen 
geïnteresseerden in de nieuwe 
standplaats bij Winkelcentrum 
Nieuw Rhijngeest zich 
online inschrijven voor de 
toewijzingsprocedure. De 
inschrijftermijn sluit op zondag 14 
juni (23:59) 2020. 

Het gaat om één vaste standplaats 
van 20m2 met een aanbod aanvullend 
op het winkelcentrum. Dat wil 
zeggen dat het productaanbod van 
de standplaats moet verschillen ten 
opzichte van het productaanbod in 
het winkelcentrum. 
Op woensdag 24 juni wordt de 

standplaats verloot onder de 
ingeschreven deelnemers. Om 
het proces transparant en veilig 
te houden, vindt de loting online 
plaats via het videocommunicatie 
platform Microsoft Teams. U wordt 
dan per mail uitgenodigd om de 
loting via Teams bij te wonen; ook 
zonder account kunt u hieraan 
deelnemen. Dit werkt het beste 
als u de internetbrowser Google 
Chrome of Microsoft Edge gebruikt, 
of de app van Microsoft Teams. 
We zien uw aanmelding graag 
tegemoet. Voor meer informatie en 
het inschrijfformulier, zie  www.
oegstgeest.nl/nieuws.

Warm en droog  voorjaar: de gevolgen voor het openbaar 
groen
Al lange tijd is het zeer zonnig 
en droog in Nederland. Door de 
aanhoudende droogte verdorren 
sommige planten, struiken en bomen 
in tuinen en het openbaar groen. 
Omdat regen uitblijft, moeten we 
keuzes maken.

Extra water geven 
Vooral jonge bomen en planten die 
het afgelopen jaar zijn aangeplant 
hebben last van de droogte. De 
wortels kunnen nog niet bij de diepere 
lagen van de grond om daar water te 
kunnen halen. Daarom geven onze 
collega’s van de buitendienst extra 
water, om ze door deze droge periode 
te helpen. Het is alleen niet realistisch 
om álle planten en bomen water te 

geven. Verdorde planten knippen we 
straks af, zij lopen na regen meestal 
weer uit. Door de droogte zullen er 
helaas ook bomen en planten dood 
gaan. Dit is overigens afhankelijk van 
de plaatselijke groeiomstandigheden, 
de soort en leeftijd. In het najaar 
maken wij de inventarisatie op en 

worden dode planten en bomen waar 
nodig vervangen. Gelukkig is het 
zelf herstellend vermogen van de 
natuur groot. Bomen zoals Platanen 
en Lindes laten uit voorzorg gewoon 
hun blad of stukken bast vallen om 
uitdroging te voorkomen. En gras 
herstelt zich meestal wel weer na een 
regenbuitje. Er is dus óók groen dat er 
straks weer bovenop komt. 

Tip:
Heeft u water (zonder chemicaliën!) 
uit het zwembadje in de tuin? Laat dit 
dan niet zomaar weglopen. Gebruik 
dit water voor de planten in de tuin 
en voor de jonge aanplant in het 
plantsoen bij u in de buurt. De planten 
zullen u dankbaar zijn! 

Vergunningen en bekendmakingen
Ingekomen aanvragen 
omgevingsvergunning
• Rhijngeesterstraatweg 31 – aanleg 

terras op parkeervakken voor de 
periode juni tot november 2020 
(29-05-2020/5203679)

• Frits Mehrtenslaan 18 -  bouw 
aanbouw (28-05-2020/5202663)

Overige ingekomen aanvragen
• Terrasvergunning t.b.v. 

tijdelijk terras De Gouwe, 
Rhijngeesterstraatweg 31, 
Z/20/133220.

Verleende vergunningen en 
ontheffingen
• Tijdelijke terrasvergunning 

t.b.v. terras Da Erwin v.o.f., De 
Kempenaerstraat 71, Z/20/133025 
(27-05-2020).

• Drank- en Horecavergunning 
t.b.v. OLTC, Hofbrouckerlaan 53, 

Z/20/131099 (27-05-2020).

Informatie
Ingekomen aanvragen 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.


