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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 op Facebook  www.facebook.com/Gemeente-Oegstgeest 

en twitter  www.twitter.com/gem_oegstgeest

Per 1 juli: nieuw 
raadsinformatiesysteem 
gemeenteraad
Vanaf woensdag 1 juli 2020 werkt de gemeenteraad met een nieuw 
raadsinformatiesysteem. De app ‘’RaadDigitaal’’ wordt niet langer 
bijgewerkt. U kunt hiervoor de app ‘’NotuBox’’ downloaden en gebruiken. 
De link van de website blijft hetzelfde:  gemeenteraad.oegstgeest.nl. 
De website linkt door naar het nieuwe raadsinformatiesysteem.

Vervolgstudie 
bekabelen
Donderdag 25 juni heeft de 
gemeente een bewonersbrief 
verstuurd  met een update over het 
ondergronds verkabelen van het 
Hoogspanningstracé in Oegstgeest. 

Een jaar geleden is er een 
bewonersavond geweest waar de 
gemeente toen de uitkomsten van 
een globaal haalbaarheidsonderzoek 
heeft gepresenteerd. U kunt de 
bewonersbrief lezen op onze website: 
 www.oegstgeest.nl/nieuws.

Vergunningen en Bekendmakingen
Ingekomen aanvragen 
omgevingsvergunning
• Haarlemmerstraatweg 

6 – vergroten entree 
(23-06-2020/5265365)

• Haarlemmertrekvaart 20 
- vervangen vingersteigers 
jachthaven (23-06-2020/5266027)

• Mathenesselaan 13 – kappen boom 
(25-06-2020/5270227)

• Adriaan Roland Holstlaan 
6 – plaatsen carport 
(26-06-2020/5245369)

• Mariahoevelaan 2B – aanleg steiger 
(26-06-2020/5273835)

• President Kennedylaan 
169 – wijziging garagedeur 
(26-06-2020/5274755)

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.
•  Poelgeesterweg 1 – kappen 

boom (29-06-2020/5153659/ 
Z/20/132848)

• Gladiolenlaan 35 – plaatsen 
scootsafe voor de periode van 
10 jaar (29-06-2020/5045879/
Z/20/131567)

Geweigerde omgevingsvergunning
• Carel Fabritiuslaan 11 – handelen 

in strijd met regels ruimtelijke 
ordening t.b.v. voor het plaatsen 
van een blokhut (25-06-
2020/5129781/Z/20/132944)

Bezwaar
Tegen de verleende 
omgevingsvergunning reguliere 
procedure en geweigerde 
omgevingsvergunning 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/weigering.

Verlengen beslistermijn.
• Dorpsstraat 11 - realiseren van een 

fietsenhok/stalling op het voorerf 
(5141621)

• van Assendelftstraat 18 – bouw 
dakopbouw met dakkapellen en 
dakramen op een bestaande woning 
(5128529)

Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Oegstgeest maken 
bekend dat zij in het kader van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht 
hebben besloten voor deze aanvragen  

de beslistermijn te verlengen met 6 
weken.  

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 terinzagelegging 
ontwerpuitwerkingsplan
Terinzagelegging uitwerkingsplan 
Oegstgeest aan de Rijn, Rhijnhofweg 
zuid, plandeel noord

Het college van burgemeester en 
wethouders maakt bekend dat zij 
het uitwerkingsplan Oegstgeest 
aan de Rijn, Rhijnhofweg zuid, 
plandeel noord’ met identificatiecode 
NL.IMRO.0579.UPRhwZuid-VA01, 
overeenkomstig artikel 3.8 van de 
Wet ruimtelijke ordening heeft 
vastgesteld. Met ingang van 2 juni 
februari 2020 tot 13 augustus 2020 
ligt het vastgestelde uitwerkingsplan 
met bijbehorende stukken ter inzage. 

Bestemmingsplangebied
Het plangebied ligt aan de westelijke 

rand van de gemeente Oegstgeest. 
Het wordt aan de westzijde 
begrensd door de Oude Rijn met 
aanliggend het stedelijk gebied van 
Valkenburg (gemeente Katwijk). 
Het plangebied ligt aan de westzijde 
aan de Rhijnhofweg die grenst aan 
de geprojecteerde nieuw te graven 
Binnenrijn ter hoogte van de gegraven 
waterpartij en ten oosten waarvan het 
bedrijvenpark Nieuw-Rhijngeest Zuid 
is gelegen. Ten noorden en zuiden 
van het plangebied zijn woningen 
gesitueerd.
Het uitwerkingsplan 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 
ontwerpuitwerkingsplan 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. 

Bezwaar
Tegen dit besluit kunnen 
belanghebbenden binnen zes 
weken na bekend maken van dit 
besluit bezwaar aantekeken. Het 

bezwaarschrift moet worden 
ondertekend en bevat tenminste 
naam en adres van de indiener, de 
dagtekening, een omschrijving van het 
besluit waartegen het bezwaar zich 
richt en de gronden van het bezwaar.
Het bezwaarschrift dient te 
worden gericht aan het college van 
burgemeester en wethouders van 
de gemeente Oegstgeest, Postbus 
1270, 2340 BG te Oegstgeest o.v.v. 
bezwaar uitwerkingsplan Oegstgeest 
aan de Rijn, Rhijnhofweg zuid, 
plandeel noord. Dit besluit treedt in 
werking met ingang van de dag na 
bekend maken van dit besluit. Het 
indienen van een bezwaarschrift 
schorst de werking van het 
besluit niet. Hebben u of derde 
belanghebbenden er veel belang bij 
dat dit besluit niet in werking treedt, 
dan kan een voorlopige voorziening 
worden gevraagd. Een voorlopige 
voorziening kunt u aanvragen bij 
de Voorzieningenrechter van de 
rechtbank in Den Haag, Postbus 
20302, 2500 EH te Den Haag.  Ook 
kunt u dit verzoek digitaal indienen 
bij de rechtbank via  http://loket.
rechtspraak.nl/bestuursrecht. 
Daarvoor dient u wel te beschikken 
over een elektronische handtekening 
(DigiD). Kijk op de website voor 
de precieze voorwaarden. Voor 
het vragen van een voorlopige 
voorziening betaalt u griffierecht.


