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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

VERGUNNINGEN EN BEKENDMAKINGEN
Ingekomen aanvragen 
omgevingsvergunning
• Dorpsstraat 55 – 

Verbouw Rijksmonument 
(14-07-2020/5320379)

• Rhijnhofweg – Nieuwbouw 
(15-07-2020/5319407)

• Dorpsstraat 77A – Bouwen 
bijbehorend bouwwerk 
(15-07-2020/53239434)

• Annie M.G. Schmidtlaan 53 
-  (15-07-2020/5324405)

• Eduard Flipselaan 14 – Bouwen 
bijbehorend bouwwerk  (16-07-
2020/ 5325919)

• Van Cuyklaan 5 – Uitbreiden eerste 
verdieping en verhogen garage 
(16-07-2020/5314353)

• Friese Golfjes 5 – Bouwen schuur 
(19-07-2020/5332423)

• Borneostraat 5 – Plaatsen 
twee dakkapellen 
(20-07-2020/5335825)

• Zilverstein 71 – Uitbouw tweede 
verdieping (20-07-2020/5335857)

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.
Lange voort 70 – 
plaatsen warmtepompen 
(01-07-2020/4982677)

Besluit omgevingsvergunningvrij
Het college van burgemeester en 
wethouders en de burgemeester 
van Oegstgeest maken bekend 
dat zij onderstaand besluit 
omgevingsvergunningvrij 
hebben genomen. De datum van 
bekendmaking staat bij het besluit 
vermeld.
sectie OGT00C, nr. 7781 
(Abtspoelweg) – strijdig 

gebruik en uitvoeren van een 
werk of werkzaamheden t.b.v. 
vervangen natuursportvelden 
2 en 3 voor kunstgrasvelden 
(15-07-2020/5050043)

Inmiddels is er op 9 juli 2020 een 
voorbereidingsbesluit genomen en 
op 16 juli 2020 in werking getreden. 
Hierdoor is het niet mogelijk om 
zonder omgevingsvergunning 
kunstgrasvelden aan te leggen. 

Bezwaar
Tegen de verleende 
omgevingsvergunning reguliere 
procedure en het besluit 
omgevingsvergunningvrij 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 het 
betreffende besluit.

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.

Verkeersmaatregelen rond brug 
Poelgeest
Het ontwerp verkeersbesluit is 
vanaf 24 juli 2020 te vinden in de 
Staatscourant, www.overheid.nl. 
Daarnaast kan op het gemeentehuis 
een papieren versie van het ontwerp 
verkeersbesluit worden ingezien. 

Belanghebbenden kunnen binnen 
acht weken na datum van publicatie 
in de Staatcourant hun zienswijze 
indienen bij burgemeester en 
wethouders van de gemeente 
Oegstgeest. Dat kan schriftelijk naar, 
Postbus 1270  2340 BG Oegstgeest 
onder vermelding van ‘zienswijze 
ontwerp verkeersbesluit – ‘brug 
Poelgeest’. Een mondelinge zienswijze 
is mogelijk na afspraak via tel 14 071.  
De zienswijzen op het ontwerpbesluit 
worden meegenomen in het 
definitieve besluit van burgemeester 
en wethouders. Op het definitieve 
besluit is alleen beroep mogelijk 
door diegenen die een zienswijze 
hebben ingediend op het 
ontwerpbesluit. U kunt op  

www.officielebekendmakingen.
nl alle  informatie vinden over 
de ter inzagelegging en de 
bezwaarmogelijkheden.

Vochtige doekjes? 
Graag in de 
afvalbak!
Gebruikt u ook vochtige doekjes bij 
het schoonmaken van uw woning, 
de verzorging van uw kindje of voor 
uzelf? Misschien wel vaker dan eerst 
om de verspreiding van corona 
tegen te gaan? Vochtige doekjes zijn 
handig, maar zorgen ook voor flinke 
verstoppingen in het riool en het 
gemaal omdat ze niet goed oplossen 
in het (afval)water. 
Helaas zien wij binnen onze gemeente 
het aantal verstoppingen toenemen. 
Gooi de gebruikte doekjes daarom 
altijd in de afvalbak, zelfs als de 
verpakking aangeeft dat u ze door 
het toilet kunt spoelen. Zo zorgen 
we er samen voor dat de riolering 
goed blijft werken en voorkomen 
we toekomstige schade en onnodige 
kosten. Helpt u mee de riolering 
goed werkend te houden? Voor 
meer informatie kijk op:  www.
oegstgeest.nl/afval .

Zijn u de smiley borden al opgevallen? 
Smiley borden zijn digitale borden die 
passerende bestuurders attenderen 
op hun snelheid. De borden geven 
een blije (groene) of treurige (rode) 
smiley, afhankelijk van de gereden 
snelheid. Het doel hiervan is om 
bestuurders bewust te maken van 
hun snelheid. We hangen de borden 
iedere maand op een andere locatie 
in de gemeente en geven via deze weg 
een terugkoppeling van de gemeten 
resultaten. 

Vorige maand stonden de borden 
in beide richtingen van de 
Kempenaerstraat. De gemeten 
resultaten laten zien dat bestuurders 
zich in de Kempenaerstraat over het 
algemeen aan de maximum toegestane 
snelheid houden. De hoogst gemeten 
snelheid was 40 km/h laat op de avond. 
Dit was een uitschieter. De borden 
zijn nu geplaatst op de Dorpstraat, ter 
hoogte van de van Cuycklaan en de 
Bijdorplaan. 

Concept bedrijventerreinenstrategie 
wordt aangeboden aan de gemeenteraden
De colleges van de gemeenten 
Katwijk, Leiden, Leiderdorp, 
Oegstgeest, Voorschoten en 
Zoeterwoude hebben de concept 
ruimtelijke strategie ‘Ruimte voor 
bedrijven in de Economie071 
gemeenten’ ter vaststelling 
aangeboden aan de gemeenteraden.
De strategie geeft aan hoe de 
gemeenten samen met het 
bedrijfsleven een aantrekkelijk 
vestigingsklimaat voor bedrijven 
willen behouden met voldoende 
en toekomstbestendige 
bedrijventerreinen. De behandeling  
van de strategie door de 
gemeenteraden zal plaatsvinden in 
september en oktober 2020. 

De data van de besluitvormende 
raadsvergaderingen zijn:
- Katwijk: september 2020
- Leiden: 8 oktober 2020
- Leiderdorp: 21 september 2020
- Oegstgeest: 24 september 2020

- Voorschoten: 1 oktober 2020 
- Zoeterwoude: 10 september 2020

Voor meer informatie over de 
bespreking van de strategie in de 
commissies en gemeenteraad van uw 
gemeente, kunt u terecht bij team 
Economie 14071. 

Verwerking  inspraakprocedure 
Van 19 maart 2020 tot 21 mei 2020 
vond de formele  inspraakprocedure 
plaats. De reacties zijn door de 
regionale stuurgroep en door de 
colleges van de gemeenten  verwerkt 
in de nieuwe conceptstrategie 
die aan de gemeenteraad wordt 
aangeboden.  De manier waarop 
de reacties verwerkt zijn, treft u 
in het ‘reactiedocument formele 
inspraakprocedure’ die u op  www.
economie071.nl kunt inzien.


