
Uitgave van Gemeente Oegstgeest week 24 • 10 juni 2020

Volg ons op Facebook 

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

Oegstgeest kan niet zonder vrijwilligers. 
Gezamenlijk vormen zij de kracht van Oegstgeest. 
• Vrijwilliger bar restaurant Basalt revalidatie
Wil jij je een positieve bijdrage leveren aan onze patiëntenzorg, dan zien wij 
jou graag als vrijwilliger achter de bar in het restaurant Basalt Revalidatie 
omgeving Oegstgeest. Je ontvangt op een klantvriendelijke en gastvrije 
manier onze patiënten en bezoekers aan de bar van het restaurant. Wij 
zoeken een vrijwilliger voor de vrijdagavond van 17.00 uur tot 20.00 uur. 
Ook zoeken wij invallers voor deze functie. Ervaring met soortgelijke 
activiteiten is geen vereiste.
• Ben jij die ondernemende en geïnteresseerde Buddy?
Een Buddy biedt emotionele steun aan mensen met een ziekte of 
aandoening. Het gaat om mensen met verlieservaringen. De buddyvraag 
ligt vaak op het gebied van ondernemen van activiteiten, een goed gesprek 
en gezelschap. We zoeken stevige vrijwilligers met een flinke dosis 
levenservaring en empathie die bereid zijn zich voor een langere periode te 
binden en een vertrouwensband op te bouwen.
Kijk voor meer informatie over vrijwilligerswerk op www.dorpskracht.nl

Kijk voor meer informatie over deze oproepen op  www.dorpskracht.nl

Raadsbijeenkomsten 18 en 23 juni 2020
Commissie Regiozaken 18 juni 2020 – 19.30-20.30 uur
In deze raadsbijeenkomst komen de volgende agendapunten aan de orde:
• AB Holland Rijnland
• Lopende zaken

Gezamenlijke Oordeelsvormende raadsbijeenkomst Burger en Ruimte 
18 juni 2020 - aanvang 20.30 uur
In deze raadsbijeenkomst komt het volgende agendapunt aan de orde:
• Perspectiefnota

Commissie Audit 23 juni 2020 - aanvang 19.30 uur
Deze raadsbijeenkomst zal (gedeeltelijk) besloten zijn. In deze 
raadsbijeenkomst komt (o.a.) het volgende agendapunt aan de orde:
• Gesprek met de accountant

De bovengenoemde raadsbijeenkomsten 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!

Vervolg gebiedsontwikkeling De Geesten
Het gebied De Geesten is een 
belangrijk gebied voor Oegstgeest. 
Het omvat Endegeest met onder 
andere het kasteel en diverse 
paviljoens, de Julianaschool en het 
Poortgebouw. Ook het hele gebied 
achter het gemeentehuis hoort erbij 
(Overgeest). Op 28 mei heeft de 
gemeenteraad de nieuwe gebiedsvisie 
De Geesten vastgesteld, die de 
waarden in het gebied beschrijft 
en richting geeft aan toekomstige 
ontwikkelingen. Deze gebiedsvisie 
vormt de basis van het ontwerp 
bestemmingsplan De Geesten dat per 
13 juni 2020 ter inzage komt te liggen.

Verantwoordelijk wethouder Peter 
Glasbeek: “We zijn geen eigenaar van 
de grond, maar vinden het natuurlijk 
belangrijk dat het bijzondere groene 
karakter en de historische elementen 
van het gebied behouden blijven voor 
Oegstgeest of versterkt worden. Het 

was dus belangrijk om de diverse 
belangen bij elkaar te brengen en 
waar nodig compromissen te sluiten.” 

Belangrijkste punten gebiedsvisie
U kunt de gebiedsvisie (zoals 
verzonden aan de gemeenteraad) 
terugvinden op www.oegstgeest.
nl/deGeesten met daarbij een 
toelichting. 
De belangrijkste punten: 
-  Behoud en versterking van groen 

en natuur. Het verbinden van losse 
groene gebieden als Rhijngeest 
en Endegeest zorgt ervoor dat 
het groene karakter van het 
gebied wordt versterkt en dat de 
biodiversiteit wordt bevorderd. 
De aanleg van enkele fiets- en 
wandelpaden zorgt ervoor dat 
mensen van het groen kunnen 
genieten. Meer (doorgaand) 
gemotoriseerd verkeer is niet 
wenselijk.

-    De Leo Kannerschool wordt 
gevestigd op de locatie van 
de Julianaschool en het 
parkeerterrein.  

-  Er is in Oegstgeest behoefte aan 
woningen. De gemeente ziet in 
Overgeest mogelijkheden voor 
120 woningen die ruimte kunnen 
bieden aan speciale doelgroepen, 
zoals de gemeenteraad gevraagd 
heeft.    

 
Aanpassingen vanuit de 
gemeenteraad
Tijdens de besluitvorming over de 
gebiedsvisie, heeft de gemeenteraad 
het college een aantal aanpassingen 
(amendementen) meegegeven. 
Het college van burgemeester en 
wethouders onderzoekt hoe die 
aanpassingen het best verwerkt 
kunnen worden en informeert de 
gemeenteraad daar over.

Vergunningen en bekendmakingen

Ingekomen aanvragen 
omgevingsvergunning
• Friese Golfjes 5 – bouw schuur 

(02-06-2020/5188605)
• Cornelis van Steenishof 44 - 

plaatsing van een valscherm/
balkonscherm op een bestaand plat 
dak/ terras (05-06-2020/5219313)

• de Voscuyl 38B – 
plaatsen reclamebord 
(08-06-2020/5226505)

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.
• Rhijngeesterstraatweg 173 – 

verplaatsen prefabgarage naar 

zijgevel woning en verplaatsen 
inrit van Kamphuizenlaan naar 
Rhijngeesterstraatweg (04-06-
2020/4951945/Z/20/130612)

• Rhijngeestraatweg 173 - plaatsen 
dakkapellen achterdakvlak 
woning (04-06-2020/4979519/
Z/20/131937)

• H.P. Berlagelaan 31 – plaatsen twee 
meerpalen op een ligplaats (04-06-
2020/5099665/Z/20/132222)

• Spaargarenstraat 13 – plaatsen 
twee dakkapellen zijgeveldakvlak 
woning (05-06-2020/5083579/
Z/20/132021)

• Rijnsburgerweg 43 – verplaatsen 
inrit (05-06-2020/4953597/
Z/20/130949)

• Lange Voort 15 – aanpassen 
winkelpui (08-06-2020/5167427/
Z/20/133123)

• Clinckenburgh 44 – bouw 
uitbouw en overkapping (08-06-
2020/5154271/ Z/20/132863)

• Anemonenlaan 1 

– plaatsen dakopbouw (08-06-
2020/5116087/ Z/20/132537)

• Julianalaan 13 – vellen houtopstand 
(08-06-2020/4841143/
Z/20/120978)

Geweigerde omgevingsvergunning
• Balistraat 21 – handelen in 

strijd met regels ruimtelijke 
ordening voor het plaatsen 
van een scootstalling (05-06-
2020/4897019/Z/20/129976)

Bezwaar
Tegen de verleende 
omgevingsvergunning reguliere 
procedure en geweigerde 
omgevingsvergunnin g 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 

Prachtig bloemrijk grasland langs het Lotte Stam – Beesepad
In februari 2019 werd langs het Lotte 
Stam – Beesepad in Oegstgeest een 
nieuw perceel bloemrijk grasland 
aangelegd (een zogenaamde vlinder- 
en bijenidylle) met daarop een 
bijenhotel. Een prachtige plek voor 
bijen, vlinders én mensen. De natuur 

heeft inmiddels zijn best gedaan en 
dit het resultaat. Het een prachtig 
bloemrijk grasland vol met wilde 
margrieten, boterbloemen, weegbree, 
havikskruiden, rode klavers en zuring. 
Het gebied sluit aan op de bestaande 
ecologische bermen die Oegstgeest al 

rijk is en waarin de natuur zijn eigen 
weg kan gaan. De totstandkoming 
van het gebied is een samenwerking 
tussen de gemeente Oegstgeest, 
Groene Cirkel Bijenlandschap, en De 
Vlinderstichting. Kom snel een kijkje 
nemen!

datum bekendmaking van het besluit 
staat tussen haakjes vermeld achter 
de betreffende verlening/weigering.

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.


