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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 25 juni 2020

Besluitvormende raadsbijeenkomst 25 juni 2020 - aanvang 20.00 uur
In deze raadsbijeenkomst komen o.a. de volgende agendapunten aan de 
orde:
• Aanvraag vangnetuitkering over 2019
• Leidraad voor participatie in Oegstgeest
•  Vaststellen herstelbesluit 1e partiële herziening bestemmingsplan 

Oudenhof en Klinkenbergerplas
• Aanpassen vastgestelde gebiedsvisie De Geesten d.d. 28 mei 2020
•  Vaststellen nota van uitgangspunten t.b.v. het bestemmingsplan 

‘Nieuw-Rhijngeest Zuid (wonen)’
• Beeldkwaliteitsplan van gebied De Geesten
• Aanleg kunstgrasvelden Sportpark Overveer
•  Moties vreemd aan de orde – Luchtvaartnota en Opvang kwetsbare 

gevluchte kinderen
•  Bekrachtiging oplegging geheimhouding stukken ex artikel 25 lid 3 

Gemeentewet
• Stukken ter kennisneming

De besluitvormende raadsvergadering van 25 juni vindt digitaal plaats 
in verband met de coronamaatregelen. De raadsleden vergaderen 
via Microsoft Teams. U kunt tijdens deze vergadering niet (digitaal) 
inspreken.. 

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!

Een verzekering voor alle vrijwilligers en mantelzorgers 
in Oegstgeest 
Doet u vrijwilligerswerk of bent u 
mantelzorger in Leiden, Leiderdorp, 
Oegstgeest of Zoeterwoude? 
Dan hebben wij goed nieuws voor 
u. De gemeente heeft namelijk 
een collectieve verzekering 
afgesloten voor alle vrijwilligers en 

mantelzorgers. Ook scholieren die 
een maatschappelijke stage lopen zijn 
meeverzekerd. 
Als vrijwilliger of mantelzorger doet 
u belangrijk werk voor een ander 
of voor ons dorp/onze stad. Dat 
waarderen wij zeer. Wij vinden het 

belangrijk dat u goed verzekerd bent 
in geval van schade.
Lees meer over deze verzekering 
op onze website:  https://
www.oegstgeest.nl/inwoners/
zorg-welzijn-en-bijstand/
vrijwilligers-en-mantelzorgers

Vergunningen en Bekendmakingen
Ingekomen aanvragen 
omgevingsvergunning
• Geversstraat 57 - 

vervangen rookgasafvoer 
(09-06-2020/5228425)

• Juffermansstraat 64 – plaatsen 
dakkapel voorgeveldakvlak woning 
(10-06-2020/5231617)

• Grunerielaan 36 – plaatsen 
dakkapel op bestaande uitbouw 
(14-06-2020/5241561)

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.

Terinzagelegging 
ontwerpbestemmingsplan De Geesten
Het college van burgemeester en 
wethouders maakt bekend dat 
het ontwerpbestemmingsplan ‘De 
Geesten’ met identificatiecode 
NL.IMRO.0579.BPDeGeesten-ON01, 
overeenkomstig artikel 3.8 van de 
Wet ruimtelijke ordening, met ingang 
van 12 juni 2020  tot 24 juli 2020 ter 
inzage ligt. 

Bestemmingsplangebied
Op 28 mei 2019 heeft de raad 
de Nota van Uitgangspunten 
Wilhelminapark en de Geesten 
vastgesteld. Om het gebied De 
Geesten te beschermen tegen 
ongewenste ontwikkelingen is voor 
dit gebied een voorbereidingsbesluit 
genomen door de raad op 13 juni 
2019. Het voorbereidingsbesluit 
is in werking getreden op 14 juni 
2019. en heeft een werkingsduur 

van een jaar, te rekenen vanaf de 
datum van inwerkingtreding. Het 
ontwerpbestemmingsplan De 
Geesten is gereed voor de wettelijke 
terinzagelegging, conform artikel 3.8 
Wro en Afdeling 3:4 Awb.
Het ontwerpbestemmingsplan en de 
bijbehorende stukken zijn digitaal 
te vinden op de landelijke site  
www.ruimtelijkeplannen.nl en via de 
website van de gemeente  www.
oegstgeest.nl/terinzage  wordt u 
doorgelinkt naar deze landelijke site. 
Ook kan een papierenversie van het 
ontwerpbestemmingsplan gedurende 
deze termijn bij de receptie van het 
gemeentehuis, Rhijngeesterstraatweg 
13 te Oegstgeest worden ingezien. 
Wij wijzen u er wel op dat de papieren 
versie minder gebruiksvriendelijk is 
dan de digitale versie en adviseren 
u het bestemmingsplan via 
ruimtelijkeplannen.nl  te raadplegen.
 

Zienswijzen
Tijdens deze termijn kan een ieder 
gemotiveerd zijn zienswijze over 
het ontwerpbestemmingsplan 
indienen. Dit kan  mondeling, maar 
wij geven de voorkeur aan een 
schriftelijk zienswijze. Vermeld 
altijd uw naam en adresgegevens. 
Anonieme zienswijzen nemen wij 

niet in behandeling. Een schriftelijke 
zienswijze kan worden gericht aan 
de gemeenteraad van Oegstgeest, 
postbus 1270, 2340 BG Oegstgeest, 
o.v.v. Z/18/118551/ zienswijze De 
Geesten. Voor het indienen van een 
mondelinge zienswijze maakt u een 
afspraak met een medewerker van 
Team Ruimte/ Beleid en Advies.


