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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 t/m zat  

van 08.00 uur tot 12.00 uur
•  Woe avond  

van 18.00 uur tot 20.30 uur

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. 

• Een verzekering voor alle vrijwilligers en mantelzorgers in de Leidse 
regio

Doet u vrijwilligerswerk of bent u mantelzorger? 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.  Kijk op de website van de 
gemeente voor meer informatie.

• Spelbegeleider voor spelavonden voor jongeren met autisme
Miniature games zijn spellen die lijken op computerspellen, maar je speelt 
ze als een bordspel. In plaats van pionnetjes worden echte miniaturen 
gebruikt die het spel een thema geven. 
Speciaal voor jongeren met autisme organiseren we 7 keer per jaar op 
vrijdagavond in het Dorpscentrum van Oegstgeest een Auti miniature 
Gaming avond. Omdat het animo voor de Gaming avonden steeds groter 
wordt, zijn we op zoek naar vrijwilligers die graag meedoen in een pool van 
spelbegeleider.

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

Wilt u op 
de hoogte blijven 

van het laatste 
nieuws van 
gemeente 

Oegstgeest? 

Volg ons dan op 

Facebook  www.facebook.

com/Gemeente-Oegstgeest en 

twitter  www.twitter.com/

gem_oegstgeest

Volg ons op 
Facebook  www.facebook.com/Gemeente-Oegstgeest en 

twitter  www.twitter.com/gem_oegstgeest

Internetoplichting of Cybercrime
Er zijn verschillende vormen van 
oplichting via internet/cybercrime. 
Hieronder worden twee vormen 
beschreven, met daarbij een aantal 
tips om het te voorkomen of te 
herkennen. 

• Oplichting via Whatsapp 
Dit is een van de meest toenemende 
vormen van online criminaliteit. Bij 
oplichting via Whatsapp stuurt een 
‘bekende’ een whatsappbericht vanaf 
een onbekend nummer, met de vraag 
of je een bepaald bedrag voor wilt 
schieten. Vaak is er haast bij en kan 
de persoon niet op een andere manier 
communiceren dan via Whatsapp. 

Tips om het te voorkomen/
herkennen:  
• Bel de persoon eerst op het ‘oude’ 

nummer om het verhaal te checken.
• Kunt u de persoon niet direct 

telefonisch bereiken? Geen geld 
overmaken!

• Wordt er wel opgenomen en 
hoor t u vaag wat bekende 
stemfragmenten? Let op: dit 
kunnen bestaande filmpjes van 
social media zijn!

• Phishing mails of -berichten 
Phishing mails zijn berichten die 
‘hengelen’ naar je geld en uw 
gegevens. Veel valse mails worden 

verstuurd uit naam van banken of de 
Belastingdienst. 

Tips om het te voorkomen/
herkennen: 
• Bedrijven mailen nooit om 

persoonlijke gegevens te verifiëren! 
• Twijfel? Check  https://www.

fraudehelpdesk.nl/actueel/
valse-emails/

• Phishing mails bevatten meestal 
een link waarop u  moet klikken.

• Phishing mails bevatten ook vaak 
taalfouten en een onpersoonlijke 
aanhef zoals ‘geachte klant’.

Bent u toch slachtoffer geworden 
van cybercrime of internetoplichting? 
Doe dan altijd aangifte bij de politie! 
Meer informatie hierover vindt 
u op de website van de politie, 
 www.politie.nl als u zoekt op 
‘internetoplichting’ of ‘cybercrime’.

Milieustraat weer open op zaterdag vanaf 11 juli 
Vanaf 11 juli kunt u weer op zaterdag 
terecht op de milieustraat. Vanaf 
deze datum is de milieustraat 
van maandag tot en met zaterdag 
geopend van 08.00 tot 12.00 uur 
en op woensdagavond van 18.00 

tot 20.30 uur. De extra opening op 
woensdagmiddag vervalt. 

De genomen maatregelen om 
uw veiligheid en die van onze 
medewerkers te garanderen blijven 

van kracht: er kunnen maximaal 5 
auto’s het terrein op. En het afval 
mag met maximaal 2 personen in één 
auto naar de milieustraat gebracht 
worden.

Vergunningen en Bekendmakingen
Ingekomen aanvragen 
omgevingsvergunning
• Vliegend Hert 8 - Plaatsen van 

een dakkapel op het voordakvlak 
woning (30-06-2020/5282437)

• de Kempenaerstraat 16 – Splitsen 
winkelruimte naar winkel- en 
woonruimte (30-06-2020/ 
5283317)

• Simon van Ooststroomhof 
31 – Vergroten woning 
(02-07-2020/4874361)

• Cornelis van Steenishof 
44 – Plaatsen balkonscherm 
(05-06-2020/5219313)

• Haarlemmerstraatweg 52 – 
Uitbreiden bedrijfspand (06-07-
2020/ 5282047)

• Menso Kamerlingh Onneslaan 23 
- (06-07-2020/5296495)

• Rhijngeesterstraatweg 33 
– Bouwen drie dakkapellen 
voordakvlak en trap naar zolder 
(07-07-2020/5300297)

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.
•  van Assendelftstraat 20 

– bouwen van een dakopbouw 
met dakkapellen en dakramen op 
een bestaande woning (30-06-
2020/5133649/Z/20/132646)

• Schoutenburgstraat 33 –plaatsen 
uitbouw achtergevel woning (02-
07-2020/5037163/Z/20/131467)

Bezwaar.
Tegen de verleende 
omgevingsvergunning reguliere 
procedure 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.

Verlengen beslistermijn
• sectie OGT00B, nr. 4205 

(gebied Valkenburgerweg/
Rustenburgerpad) – bouw 46 
woningen (4788385)

• Anna van Burenlaan 1 – vervangen 
kozijnen (5113521)

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 omgevingsvergunning 
Willem Einthovenstraat 13, sectie 
OGT00E 3324 te Oegstgeest.
Het college van burgemeester en 
wethouders van Oegstgeest maakt 
bekend dat bij besluit van 29 juni 
2020 een omgevingsvergunning is 
verleend om af te wijken van het 
bestemmingsplan ‘Nieuw-Rhijngeest 
Zuid’ met toepassing van artikel 2.12, 
lid 1, onder a, onder 3 van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo).

Het verzoek om omgevingsvergunning 
heeft betrekking op het project 
‘de bouw van een bedrijfspand 
met laboratoriumfaciliteiten aan 
de Willem Einthovenstraat 13 te 
Oegstgeest’. De aanvraag is bij de 

gemeente bekend onder Olo nummer 
4688853 en onder zaaknummer 
Z/19/128961.

Het ontwerpbesluit en de 
bijbehorende stukken hebben ter 
inzage gelegen van vrijdag 1 mei 2020 
tot en met donderdag 11 juni 2020. 
Gedurende deze termijn zijn geen 
zienswijzen ontvangen.

De omgevingsvergunning en 
de bijbehorende stukken liggen 
gedurende 6 weken ter inzage van 
donderdag 2 juli 2020 tot en met 
woensdag 12 augustus 2020. De 
stukken zijn op werkdagen van 9.00 
uur tot 16.00 uur in te zien bij de 
welkomstbalie van het gemeentehuis 
aan de Rhijngeesterstraatweg 13 te 
Oegstgeest.

Een kennisgeving van de ter 
inzagelegging is eveneens te vinden 
op de landelijke voorziening ( 

www.ruimtelijkeplannen.nl) met 
identificatienummer NL.IMRO.0579.
OVGALAPAGOS-VA01.

Tegen een verleende 
omgevingsvergunning die tot stand 
is gekomen met de uitgebreide 
voorbereidingsprocedure kunnen 
belanghebbenden, binnen 6 weken 
na de dag waarop het besluit ter 
inzage is gelegd, beroep aantekenen 

bij de Rechtbank Den Haag, Postbus 
20302, 2500 EH Den Haag. Dit 
kan alleen als er tijdens de ter 
inzagelegging van het ontwerpbesluit 
zienswijzen zijn ingediend door 
deze belanghebbenden of als de 
belanghebbenden redelijkerwijs 
niet kan worden verweten dat zij 
geen zienswijzen naar voren hebben 
gebracht. 
Nadere informatie is te verkrijgen bij 
Team Vergunningen, via het algemene 
telefoonnummer 14071.


