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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

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

Vergunningen en bekendmakingen
Ingekomen aanvragen 
omgevingsvergunning
• sectie OGT00C, nr. 7781 

(Abtspoelweg) – strijdig gebruik 
en uitvoeren van een werk of 
werkzaamheden t.b.v. vervangen 
natuursportvelden 2 en 3 voor 
kunstgrasvelden (29-07-2020/ 
5357799)

• Marelaan 32 - wijzigen 
draagconstructie (30-07-2020/ 
5359947)

• Rhijngeesterstraatweg 13C - 
handelen in strijd met regels 
ruimtelijke ordening t.b.v. 
tijdelijke bewoning op basis van 
kamergewijze verhuur voor de duur 
van 2 jaar (30-07-2020/ 5359713)

• Klinkenbergerplas - handelen 
in strijd met regels ruimtelijke 
ordening t.b.v een kleinschalig 
evenement op 4 en 5 september 
2020 (28-07-2020/ 5355649)

• Prins Hendriklaan 7 – aanleg inrit 
(28-07-2020/ 5353819)

• Alphons Diepenbrocklaan 
19 – kappen boom 
(02-08-2020/5363489)

• Jan Wolkerslaan  – realiseren 
bouwplaats t.b.v. de vervanging 
van de kozijnen naar kunststof 
kozijnen aan de Morsebellaan, Jan 
Wolkerslaan en Clare Lennarthof 
(03-08-2020/5364527)

• Terweeweg 68 – uitbreiding 
bestaande dakkapel 
(03-08-2020/5364845)

• Terweeweg 71 – kappen boom 
(21-07-2020/5230953)

• Julianalaan 22 – 
schilderwerkzaamheden 
gemeentelijk monument 
(03-08-2020/5365867)

• Martinus Houttuynhof 
45 – plaatsen dakkapel 
(26-07-2020/5348235)

• Gerrit Rietveldlaan 1A – 
gevelrenovatie (23-07-2020/ 
5345941)

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.
• Wickenburg 3 – bouw woning 

( 04-08-2020/4972563/
Z/20/133124)

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.

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 ingekomen aanvragen 
• Evenementenvergunning t.b.v. 

Magic Circus, Lijtweg op 22, 23 en 
24 augustus 2020 van 13:00-21:00 
uur, Z/20/135033.

• Evenementenvergunning t.b.v. 
straatfeest, Spaargarenstraat op 
29 augustus 2020 of 5 september 
2020 van 15:00-21:00 uur, 
Z/20/134721.

Overige verleende vergunning
• Terrasvergunning t.b.v. 

tijdelijk terras De Gouwe, 
Rhijngeesterstraatweg 31, van 31 
juli 2020 tot en met 15 oktober 
2020, Z/20/133220.

Bekendmaking
Beschikking Wet milieubeheer - Willem 
Einthovenstraat 13 te Oegstgeest 
De Omgevingsdienst West-Holland 
heeft namens burgemeester en 
wethouders van de gemeente 
Oegstgeest besloten op grond 
van het Activiteitenbesluit 
maatwerkvoorschriften te stellen 
aan Galapagos Real Estate 
Netherlands B.V. Het verzoek 
heeft betrekking op de aanleg van 
een open bodemenergiesysteem 
aan de Willem Einthovenstraat 
13 in Oegstgeest. Hierbij wordt 
chloridehoudend grondwater via een 
plaatselijk rioolstelsel geloosd op het 
gemeentelijk vuilwaterriool.

Bezwaar 
Tegen deze beschikking kunnen 
belanghebbenden een bezwaarschrift 
indienen, gericht aan het college 
van burgemeester en wethouders 
van de gemeente Oegstgeest, per 
adres van de Omgevingsdienst West-
Holland, Postbus 159, 2300 AD 
Leiden o.v.v. “bezwaarschrift Willem 
Einthovenstraat 13 te Oegstgeest. “
De volgende onderdelen moeten in 
het bezwaarschrift zijn opgenomen: 
• de dagtekening 
• een omschrijving van de 

beschikking waartegen het 
bezwaar is gericht 

• de naam en adres van de indiener 
• de gronden van het bezwaar 
• de ondertekening. 

De termijn voor het indienen 
bedraagt zes weken en gaat in op de 
dag na publicatie van het besluit

Voorlopige voorziening
Als u een bezwaarschrift heeft 
ingediend kan, in spoedeisende 
gevallen, ook een verzoek om 
voorlopige voorziening worden 
gedaan. De voorzieningenrechter 
kan bepalen dat dit besluit niet 
van kracht wordt in afwachting 
van de behandeling van het 
bezwaarschrift. U stuurt uw verzoek 
om voorlopige voorziening naar: 
de Voorzieningenrechter van 
de rechtbank Den Haag, sector 
bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 
EH Den Haag. Dit verzoekschrift kunt 
u ook digitaal indienen bij genoemde 
rechtbank via  http://loket.
rechtspraak.nl/bestuursrecht. “

Wij verzoeken u een afschrift daarvan 
toe te sturen aan: het college van 
burgemeester en wethouders van 
de gemeente Oegstgeest, per adres 
Omgevingsdienst West-Holland, 
postbus 159, 2300 AD Leiden.

Inlichtingen
Wilt u meer informatie? Neem dan 
contact op met de Omgevingsdienst 
West-Holland via 071-4083100 of 
 info@odwh.nl. Vermeld hierbij het 
zaaknummer: 2020-009236.

Campagne ‘Wij zijn Oegstgeest’ van start
‘Wij zijn Oegstgeest’ is de campagne van het project Samen tegen eenzaamheid 
Oegstgeest. In Oegstgeest is 11 % van alle volwassenen ernstig eenzaam, dat betekent 
dat in elke straat gemiddeld 8 mensen wonen die ernstig eenzaam zijn! 

De campagne gaat uit van het idee dat iedere inwoner van Oegstgeest een bijdrage kan 
leveren aan het terugdringen van eenzaamheid. Ook jij!  Alle eenzaamheid kun je niet 
oplossen, wel de eenzaamheid van iemand in je buurt. Kijk op deze pagina 
 www.oegstgeest.nl/wijzijnoegstgeest naar campagnefilmpjes en lees de tips.


