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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

Volg ons dan op 

Facebook  www.facebook.com/Gemeente-Oegstgeest en 
twitter  www.twitter.com/gem_oegstgeest

Raadsbijeenkomsten 30 juni, 
2 en 7 juli 2020
Beeldvormende raadsbijeenkomst 30 juni 2020 - 19.30-20.30 uur
In deze raadsbijeenkomst komt het volgende agendapunt aan de orde:
• Aanleg kunstgrasvelden Sportpark Overveer – Toelichting door 

experts, onder meer over de vleermuizen

Oordeelsvormende raadsbijeenkomst 30 juni 2020 - 21.00-22.30 uur
In deze raadsbijeenkomst komt het volgende agendapunt aan de orde:
• Aanleg kunstgrasvelden Sportpark Overveer

Besluitvormende raadsbijeenkomst 2 juli 2020 - aanvang 20.00 uur
In deze raadsbijeenkomst komt het volgende agendapunt aan de orde:
• Perspectiefnota

Besluitvormende raadsbijeenkomst 9 juli 2020 - aanvang 20.00 uur
In deze raadsbijeenkomst komt het volgende agendapunt aan de orde:
• Jaarrekening 2019

De raadsvergaderingen van 30 juni, 2 en 9 juli  vinden digitaal plaats 
in verband met de coronamaatregelen. De raadsleden vergaderen via 
Microsoft Teams. U kunt tijdens deze vergaderingen niet (digitaal) 
inspreken.. 

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!

Bomenverordening 2019; Groene Kaart en Grens bebouwde 
kom Wet natuurbescherming bekend gemaakt
De gemeenteraad heeft de 
Bomenverordening 2019 
vastgesteld. Hiermee beschermen 
we meer (beeldbepalend) 
groen en is duidelijker wanneer 
een kapvergunning verplicht 
is. Bijvoorbeeld omdat de 
kapvergunningplicht uitgebreid is 
naar alle bomen in de aangewezen 
Boomgebieden van de Groene Kaart. 

Deze kaart toont groenstructuren die 
veel meerwaarde hebben voor het 
dorp. Denk aan een mooi beplante 
laan of aan bomenrijen die parken met 
elkaar verbinden en zo migratieroutes 
creëren voor vogels en andere dieren. 
Ook voor het kappen van bomen die 

geplant zijn vanuit een herplantplicht 
en voor hakhout is volgens de nieuwe 
verordening een kapvergunning 
(omgevingsvergunning tot vellen) 
nodig. De gemeenteraad stelde ook 
de definitieve grens bebouwde kom 
Wet natuurbescherming vast. 

Op 19 juni 2020 zijn de raadsbesluiten 
Bomenverordening 2019 , Groene 
Kaart en Grens bebouwde kom 
Wet natuurbescherming bekend 
gemaakt. Deze besluiten zijn in 
werking getreden op de eerste dag na 
bekendmaking, op 20 juni 2020.

Inzage
De stukken zijn tot en met 30 juli 

2020  in te zien op de gemeentelijke 
website via  www.oegstgeest.
nl/bomen. Ook kunt ons bellen op 
14071. Wij sturen u de betreffende 
stukken dan digitaal toe.  De stukken 
liggen gedurende deze periode 
ook ter inzage bij de receptie van 
het gemeentehuis van Oegstgeest, 
maandag tot en met vrijdag van 9.00 
tot 15.00 uur. U kunt hier alleen op 
afspraak terecht door ons te bellen 
op 14071. We verzoeken u hiervan 
alleen gebruik te maken als het echt 
niet anders kan.  
Omdat ook wij maatregelen nemen 
om verspreiding van het coronavirus 
tegen te gaan, werken we met minder 
medewerkers.

Vergunningen en Bekendmakingen
Ingekomen aanvragen 
omgevingsvergunning
• sectie OGT00B, nr. 5205  

- aanbrengen van een 
nieuwe riolering rondom 
Rhijngeesterstraatweg 11   (16-06-
2020/ 5247491)

• de Kempenaerstraat 71 - handelen 
in strijd met ruimtelijke ordening 
tbv aanleg terras gedurende 
de periode juli tot oktober 
(17-06-2020/5251861)

• Waldeck Pyrmontlaan 
14 – aanleggen inrit 
(17-06-2020/5251595)

• Laan van Alkemade 48 – aanleg inrit 
(21-06-2020/5260169)

• Haarlemmerstraatweg 
14A -  bouw serre/tuinhuis 
(16-06-2020/5255907)

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.
• President Kennedylaan 

169 – gevelwijziging (18-06-
2020/5116555/Z/20/133954)

• J.C. Bloemlaan 3 – plaatsen 
dakkapel voordakvlak woning (22-
06-2020/5147117/Z/20/132847)

• 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 (23-06-
2020/5168961/Z/20/133115)

• 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 (23-06-2020/5169033/
Z/20/133112)

• 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 (23-06-2020/5169005/
Z/20/133106)

Overige verleende vergunningen
• Tijdelijke standplaatsvergunning 

t.b.v. standplaats, park Landskroon 
van 3 juli 2020 t/m 1 augustus 
2020, Z/20/133099 (23 juni 2020).

• Tijdelijke terrasvergunning t.b.v. 
terras, park Landskroon van 3 
juli 2020 t/m 1 augustus 2020, 
Z/20/133141 (23 juni 2020).

• Tijdelijke Drank- en 
Horecavergunning t.b.v. Eventmaat 
B.V. van 3 juli 2020 t/m 1 
augustus 2020, park Landskroon, 
Z/20/133107 (23 juni 2020).

• Tijdelijke standplaatsvergunning 
t.b.v. standplaats, Klinkenbergerplas 
van 3 juli 2020 t/m 31 augustus 
2020, Z/20/133102 (23 juni 2020).

• Tijdelijke terrasvergunning t.b.v. 
terras, Klinkenbergerplas van 3 
juli 2020 t/m 31 augustus 2020, 
Z/20/133139 (23 juni 2020).

• Tijdelijke Drank- en 
Horecavergunning t.b.v. Eventmaat 
B.V. van 3 juli 2020 t/m 31 
augustus 2020, Klinkenbergerplas, 
Z/20/133116 (23 juni 2020).

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.

Bekendmaking
Zakelijke beschrijving koop- en 
anterieure overeenkomst Park 
Endegeest conform artikel 6.24 Wro
De gemeente Oegstgeest en Park 
Endegeest Ontwikkeling B.V. 
hebben een koop- en anterieure 
overeenkomst gesloten, zoals bedoeld 
in artikel 6.24 Wet ruimtelijke 
ordening (Wro).

Partijen
Gemeente Oegstgeest en Park 
Endegeest Ontwikkeling B.V.

Locatie
De overeenkomst gaat over een deel 
van het gebied De Geesten. Het gaat 

Veel reacties op verdwijnen Superrr in Poelgeest
Afgelopen week heeft een aantal 
bewoners van de wijk Poelgeest 
de gemeente  geschreven over het 
verdwijnen van de Superrr in hun 
wijk. Een voorziening die door hen 
zeer gewaardeerd wordt. Wethouder 
Jan Nieuwenhuis (Zorg en Economie) 
reageert op hun zorgen:

 “De gemeente begrijpt goed dat de 
buurt het jammer vindt dat de Superrr 
gaat sluiten. Ook het college van 
Oegstgeest heeft veel waardering 
voor de inzet de afgelopen jaren van 
het management, de werknemers 
en de mensen die daar een 
re-integratietraject volgen. 

Zorggroep Alliade, moederorganisatie 
van Support&Co (eigenaar van de 
Superrr) heeft begin dit jaar besloten 
alle buurtsupers buiten Friesland 

af te stoten. Dit betreft ook de 
buurtsuper in Oegstgeest. Om die 
reden sluit de Superrr in Oegstgeest 
4 juli aanstaande haar deuren. Voor 
de re-integratiewerknemers die bij 
de buurtsuper actief zijn, zoeken 
de betrokken consulenten naar een 
andere passende plek. Voor elk van 
hen bekijken zij wat een goed vervolg 
is. Wanneer dat nog re-integratie is, 
zal de client vanuit Oegstgeest bij 
DZB een traject gaan volgen.  

Een nieuwe invulling van het 
buurtsuper-gebouw, wat 
bedrijfsmatig vastgoed betreft,  ligt 
bij de eigenaar van het pand. De 
gemeente heeft geen beleid om 
supermarkten in wijken financieel 
mogelijk te maken. Als gemeente gaan 
wij over het al dan niet verlenen van 
vergunningen. 

Wanneer het in een nieuwe invulling 
om een re-integratiefunctie zou gaan, 
zullen wij hiervoor geen subsidie meer 
beschikbaar stellen. Het plaatsen van 
mensen in een re-integratietraject 
wordt voor Oegstgeest inmiddels 
door DZB gedaan. DZB heeft 
daarvoor voldoende mogelijkheden, 
ook in de retail. Ik zou het zeer 
waarderen wanneer de eigenaar 
en de wijk als goede buren tot een 
oplossing komen.”

Foto Oegstgeester Courant



om de percelen met de kadastrale 
aanduiding gemeente Oegstgeest, 
sectie E, nummers 3271, 3312, 3314, 
3315, 3311, 3099, 4661, 4838, 4837.
Hoofdlijnen overeenkomst
De beknopte zakelijke beschrijving 
op hoofdpunten van de inhoud van de 

overeenkomst luidt als volgt:
• Park Endegeest Ontwikkeling B.V. 

draagt voor eigen rekening en risico 
zorg voor de realisatie van het 
Project.

• De gemeente neemt de 
(inspannings)verplichting op zich 

ten aanzien van de planologische 
procedure.

• PEO is verplicht om aan de 
Gemeente bij wijze van (anterieure) 
exploitatiebijdrage de kosten van 
door het gemeentelijk apparaat 
verrichte en nog te verrichten 

werkzaamheden te vergoeden, 
voor zover deze werkzaamheden 
rechtstreeks verband houden met 
het Project.

Het indienen van zienswijzen 
of bezwaren tegen de gesloten 

anterieure overeenkomst en de 
zakelijke beschrijving van de inhoud 
van de overeenkomst is niet mogelijk.


