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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

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

twitter  www.twitter.com/gem_oegstgeest

Vergunningen en Bekendmakingen
Ingekomen aanvragen 
omgevingsvergunning
• Rijnsburgerweg 82  - Plaatsen 

dakkapel (07-07-2020/ 5302575)
• Geversstraat 43 – Kozijn 

plaatsen en slopen in 
beschermd dorpsgezicht 
(10-07-2020/5308805)

• Haarlemmertrekvaart - Innemen 
waterdeel als ligplaats woonboot/ 
schip (10-07-2020/5290293)

• Charlotte de Bourbonlaan 
11 – Plaatsen dakserre 
(10-07-2020/5312435)

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.
•  Julianalaan 10 – Aanbrengen 

dubbel glas (14-07-2020/4964803)
• Hofdijck 28 – Plaatsen dakkapel 

(14-07-2020/4926499)
• President Kennedylaan 22 – 

Plaatsen schutting/overkapping en 
inrit (14-07-2020/4946529)

• Princes Irenelaan 4 - Plaatsen 
dakkapel (14-07-2020/5180959)

• Javastraat 15 en 17 – Verbouw 
woningen (14-07-2020/5087907)

• Anemonelaan 1 – Uitbouw 
(14-07-2020/5116095)

• Waldeck Pyrmontlaan 14- Inrit 
(14-07-2020/5251595)

Geweigerde omgevingsvergunning

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
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.

Overige verleende vergunningen
• Tijdelijke standplaatsvergunning 

t.b.v. de heer B. van Dijck, Irispark 
van 1 augustus 2020 t/m 30 
augustus 2020, Z/20/133101 (14 
juli 2020).

• Tijdelijke terrasvergunning t.b.v. 
Eventmaat B.V., Irispark van 1 
augustus 2020 t/m 30 augustus 
2020, Z/20/133140 (14 juli 2020).

• Drank- en Horecavergunning 
t.b.v. Eventmaat B.V., Irispark, 
Z/20/133110 (14 juli 2020).

Bezwaar
Tegen de verleende vergunningen/
ontheffingen 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.

Bekendmakingen
Ter inzage legging 
Voorbereidingsbesluit Sportpark 
Overveer, gemeente Oegstgeest
 
Burgemeester en wethouders 
van Oegstgeest maken ingevolge 
artikel 3.7 Wet ruimtelijke ordening 
in samenhang met artikel 3:42 
Algemene wet bestuursrecht bekend 
dat de gemeenteraad op 9 juli 2020 
heeft besloten:
1. te verklaren dat er een 

bestemmingsplan wordt voorbereid 
voor het gebied, zoals aangegeven 
op de bij dit besluit behorende 
tekening (bijlage);

2. op grond van artikel 3.7 lid 1 
van de Wet ruimtelijke ordening 
(Wro) voor dit gebied een 
voorbereidingsbesluit te nemen 
met identificatienummer 

 NL.IMRO.0579.
VBSprtparkOverveer-VA01;

3. op grond van artikel 3.3. en artikel 
3.7 lid 4 Wro te bepalen dat het 
verboden is zonder of in afwijking 
van een omgevingsvergunning als 
bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder b 
van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo) binnen 
dit gebied, zoals opgenomen in de 
bijlage:
• werken, geen bouwwerken 

zijnde, dan wel werkzaamheden 
anders dan de normale 

onderhoudswerkzaamheden uit 
te voeren; en/of

• het gebruik van gronden of 
bouwwerken te wijzigen;

4. op grond van artikel 3.7 
lid 4 Wro te bepalen dat 
burgemeester en wethouders bij 
omgevingsvergunning kunnen 
afwijken van voornoemde 
verboden voor aanvragen 
omgevingsvergunning als bedoeld 
in artikel 2.1 lid 1 onder b Wabo 
met betrekking tot het aanleggen 
en gebruiken van kunstgrasvelden 
voor maximaal twee 
natuurgrasvelden in dit gebied, 
aangeduid met veld 2 en 3 op de 
bijlage bij dit besluit, mits voldaan 
wordt aan de volgende regels: 
a. aangetoond wordt dat voldaan 

wordt aan een goede ruimtelijke 
ordening waarbij in ieder geval 
aandacht wordt besteed aan de 
volgende aspecten:

• de noodzaak van de aanleg van 
kunstgrasvelden;

• bodemkwaliteit;
• waterhuishouding;
• ecologische waarden;
• archeologie;
b. indien sprake is van mogelijke 

aantasting of vermindering van 
ecologische waarden door de 
aanleg van kunstgrasvelden, 
zullen maatregelen moeten 
worden getroffen en in stand 
worden gehouden om deze 
aantasting of vermindering 
van ecologische waarden te 
compenseren;

c. alvorens omtrent het verlenen 
van een omgevingsvergunning 
voor de aanleg van 
kunstgrasvelden te beslissen 
winnen burgemeester en 
wethouders schriftelijk advies 
in bij een landschaps- en 
natuurdeskundige;

d. zo nodig verbinden burgemeester 
en wethouders voorschriften aan 
de omgevingsvergunning met het 
oog op de instandhouding van 
ecologische waarden;

5. dit voorbereidingsbesluit in 
werking te doen treden op de 
eerste dag na de dag van de 
bekendmaking;

Gebied voorbereidingsbesluit
Het voorbereidingsbesluit 
met kenmerk NL.IMRO.0579.
VBSprtparkOverveer-VA01 
geldt voor het gebied Sportpark 
Overveer, zoals dat is aangeduid op 
de bijlage. Deze verbeelding is met 
het voorbereidingsbesluit ter inzage 
gelegd.

Aanleiding voorbereidingsbesluit
Geconstateerd is dat voor het 
aanleggen van kunstgrasvelden 
geen vergunningplicht geldt, 
ondanks een gebruiksregel in het 
bestemmingsplan Poelgeest die 
het aanleggen van kunstgrasvelden 
verbiedt. Om deze omissie in het 
bestemmingsplan te herstellen zal 
het college zich inspannen om binnen 
een jaar een ontwerp herziening 
van het bestemmingsplan ter inzage 
te leggen, waarmee het aanleggen 
van kunstgrasvelden (zonder 
omgevingsvergunning) op deze locatie 
wordt verboden. Om het gebied - 
zolang de procedure loopt en een 
herziening van het bestemmingsplan 
nog niet in ontwerp ter inzage ligt – 
te beschermen tegen ongewenste 
ontwikkelingen, is voor het gebied een 
voorbereidingsbesluit genomen.

Inwerkingtreding en werkingsduur
Het voorbereidingsbesluit treedt in 
werking op 16 juli 2020 en heeft een 
werkingsduur van een jaar, te rekenen 
vanaf de datum van inwerkingtreding.

Aanbod financiële hulp voor ouders 
met een laag inkomen
De grote vakantie staat weer voor 
de deur, maar lang niet iedereen 
gaat er op uit deze zomer. Veel 
mensen blijven thuis en maken 
uitstapjes in eigen land of buurt. 
Gezinnen waarvan de ouders een 
laag inkomen hebben, hebben vaak 
helemaal geen geld voor uitstapjes 
en lidmaatschappen. 

Maar weet u dat er allerlei regelingen 
zijn die het mogelijk maken dat 
kinderen bijvoorbeeld toch een 
zwemabonnement kunnen krijgen, 
lid kunnen worden van een sportclub 
of de bibliotheek en zo toch deel 

kunnen nemen aan het sociaal leven 
in en buiten ons dorp?  Ook zijn er 
mogelijkheden om bijvoorbeeld 
met financiële ondersteuning van 
de gemeente een computer aan 
te schaffen. Wilt u hier meer over 
weten? Kijk dan op de website: 
 https://www.oegstgeest.nl/
minimabeleid
Heeft u vragen of twijfelt u of u 
met uw inkomen wel in aanmerking 
komt voor wat extra ondersteuning? 
Neem vooral contact op met het 
team sociale zaken van gemeente 
Oegstgeest op werkdagen tussen 9 en 
11 uur via 071- 5191830.

Voorbeeldwoningen in Haaswijk gezocht
De gemeente werkt graag samen haar inwoners aan een toekomstbestendig 
en groen dorp. Energiebesparende maatregelen en zonnepanelen op het 
dak zijn goed voor het klimaat, vergroten uw wooncomfort en verlagen 
uw energiekosten. Graag informeren wij u over effectieve en passende 
maatregelen in uw woning en bieden u de mogelijkheid om deel te nemen 
aan een gezamenlijke inkoopactie voor energiebesparende maatregelen. 

Het Duurzaam Bouwloket zoekt 
huiseigenaren in Haaswijk die 
hun woning ter beschikking willen 
stellen als voorbeeldwoning.  Als u 
interesse heeft brengen zij voor u in 
kaart welke isolatiemaatregelen er 
eventueel nodig zijn ter voorbereiding 
op de overgang naar aardgasvrij. Er 
komt een adviseur thuis bij u langs, 
onderzoekt uw woning en brengt in 
kaart welke maatregelen al gedaan 
zijn en welke nog mogelijk zijn. U 
ontvangt hiervan een rapportage per 
email. Via de website van Duurzaam 
Bouwloket kunnen andere bewoners 
een geanonimiseerde versie van deze 

rapportage bekijken. Deze actie richt 
zich op particuliere huiseigenaren in 
Haaswijk en zal na de zomer van start 
gaan. We zullen u op dat moment ook 
verder informeren over de actie en 
het aanbod.

Heeft u interesse om uw woning aan 
te melden als voorbeeldwoning, dan 
kunt u dit doorgeven t.a.v. Petra van 
der Meij via www.oegstgeest.nl/
contactformulier .
Let op: het moet gaan om een woning 
die uw eigendom is, geen huurwoning. 
De gemeente zal de aanmeldingen 
doorsturen naar het Duurzaam 

Bouwloket, zij beslissen welke 
woningen het meest geschikt zijn 
als voorbeeldwoning en informeren 
u over of uw woning wel of niet 
geselecteerd is en maken de afspraak 
met u. We ontvangen uw aanmelding 
graag vóór maandag 3 augustus.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met het Duurzaam 
Bouwloket. Het Duurzaam Bouwloket 
is het digitale energieloket van 
de gemeente Oegstgeest. U kunt 
hier terecht voor al uw vragen op 
het gebied van duurzaam (ver)
bouwen, energiebesparing en 
energie opwekken:  www.
duurzaambouwloket.nl. Voor overige 
vragen over deze actie kunt u terecht 
bij Petra van der Meij van gemeente 
Oegstgeest. Zij is te bereiken via 
14071 tussen 9.00- en 12.00 uur. 



Ter inzagelegging 
voorbereidingsbesluit
Het voorbereidingsbesluit met de 
bijbehorende tekening (bijlage 1) 
ligt met ingang van 16 juli 2020 ter 
inzage op het gemeentehuis van 
Oegstgeest, Rhijngeesterstraatweg 
13 te (2342 AN) Oegstgeest. 
Het voorbereidingsbesluit en de 
tekeningen zijn ook digitaal in 
te zien op de website:  www.
ruimtelijkeplannen.nl. 
Tegen het voorbereidingsbesluit is op 
grond van artikel 8:5 van de Algemene 
wet bestuursrecht in samenhang 
met bijlage 2 (Bevoegdheidsregeling 
bestuursrechtspraak) geen bezwaar 
en/of beroep mogelijk.

Herstelbesluit 1e ph BP Oudenhof en 
Klinkenbergerplas
Het college van burgemeester en 

wethouders maakt bekend dat het 
herstelbesluit bestemmingsplan 
1e partiele herziening BP 
Oudenhof en Klinkenbergerplas 
met identificatiecode 
NL.IMRO.0579.1phBP 
Oudeklink-VA02, overeenkomstig 
artikel 3.8 lid 3 van de Wet ruimtelijke 
ordening, door de raad op 25 juni 
2020 is vastgesteld. Met ingang van 
16 juli 2020 tot 26 augustus 2020 ligt 
het herstelbesluit ter inzage.

Het bestemmingsplangebied ligt 
globaal aan de noordoostkant van de 
gemeente Oegstgeest. 

Globaal gezien vormt de 
gemeentegrens met de gemeente 
Teylingen aan de noordkant en aan de 
oostkant tot aan het snijpunt met het 
midden van het Oegstgeesterkanaal 

de begrenzing van het plangebied. 
Aan de zuidzijde van het plangebied 
volgt de begrenzing het noordelijk 
deel van de Abtspoelweg, de Lange 
Voort, het zuidelijk deel van de 
Hazenboslaan tot het kruispunt met 
laan van Alkemade en Hofdijck. De 
Hofdijck vormt de zuidwestelijke 
begrenzing samen met de Admiraal 
de Ruyterlaan, Frans Halslaan en het 
Oegstgeesterkanaal. Vanaf hier loopt 
de plangrens in het midden van het 
kanaal in oostelijke richting, waarna 
de plangrens de westelijke oever van 
de Haarlemmertrekvaart tot net voor 
de Tolhuisbrug volgt. Daarna loopt de 
plangrens in zuidwestelijke richting 
langs de noordelijke oever van het 
water onder het fietspad richting 
Tolhuisbrug tot aan de Haaswijklaan. 
Op de Haaswijklaan loopt de 
plangrens aan de noordzijde van deze 

laan in westelijke richting door tot 
het begin van het perceel waarop 
de gemeentewerf is gevestigd. 
Vanaf hier volgt de plangrens de 
zuidelijke oevers van de percelen 
van de gemeentewerf, Meob-
bedrijventerrein en Van der Luyt, 
waarna de plangrens via de westelijke 
oever van de Haarlemmertrekvaart 
in noordelijke richting doorloopt tot 
het aansluit op het beginpunt van het 
plangebied op de gemeentegrens met 
Teylingen. Met dit herstelbesluit is 
beoogd de onderdelen te herstellen 
die aanleiding gaven tot schorsing van 
het besluit tot vaststelling door de 
voorzieningenrechter. 

Het bestemmingsplan en de 
bijbehorende stukken zijn 
digitaal beschikbaar op  www.
ruimtelijkeplannen.nl en op de 

website van de gemeente  www.
oegstgeest.nl/terinzage.   Ook 
kan een papieren versie van het 
bestemmingsplan met bijbehorende 
stukken gedurende deze termijn bij 
de receptie van het gemeentehuis, 
Rhijngeesterstraatweg 13 te 
Oegstgeest worden ingezien. 
Nadere informatie is verkrijgbaar 
bij Team Ruimte/Beleid en Advies, 
telefoonnummer 14071.

Beroep
Tegen dit besluit staat geen beroep 
open omdat dit besluit nog onderdeel 
is van de nog lopende beroepszaak 
tegen de 1e partiele herziening BP 
Oudenhof en Klinkenbergerplas en 
dit besluit in de plaats treedt van het 
oorspronkelijke besluit waarover de 
Afdeling bestuursrechtspraak een 
oordeel zal vellen. 


