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Gemeente Oegstgeest
Rhijngeesterstraatweg 13
2342 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
Volg ons op Facebook  www.facebook.com/Gemeente-Oegstgeest en twitter  www.twitter.com/gem_oegstgeest

Vergunningen en bekendmakingen
Ingekomen aanvragen 
omgevingsvergunning
• Haarlemmertrekvaart 20 – 

verplaatsen en aanpassen 
botenhuis (04-08-2020/5367035)

• sectie OGT00E (Goudvinklaan/
locatie Rivierduinen) - realiseren 
16 begeleid wonen woningen 
voor de duur van 15 jaar 
(12-08-2020/5379953)

• Mr. F. Bordewijklaan 10 – plaatsen 
dakkapel voorgeveldakvlak 
(07-08-2020/5372769)

• sectie OGT00A, nr. 1701 
(Oude Vaartweg) – bouw 18 
bedrijfsunits in 3 gebouwen 
(11-08-2020/4781833)

• de Voscuyl 38B – 
brandveilig gebruik clubhuis 
(13-08-2020/5236887)

• Kwaakhaven 36 – maken 
trapgat vloer woning 
(15-08-2020/5384981)

• Poelruiterpad 1,3 en 5 – 
brandveilig gebruik gebouwen 
(15-08-2020/5384981)

• Gré Brouwenstijnlaan 2 – 
plaatsen dakkapel voordakvlak 
(17-08-2020/5385961)

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.
• Juffermansstraat 64 – plaatsen 

dakkapel voorgeveldakvlak woning 
(06-08-2020 Z/20/133896))

• Annie M.G. Schmidtlaan 53 
– plaatsen dakkapel voor- en 
achterdakvlak woning (06-08-2020 

Z/20/135439)
• Vliegend Hert 8 – plaatsen 

dakkapel voorgeveldakvlak woning 
(06-08-2020 Z/20/134557)

• Zandenburg 56 – bouw woning (06-
08-2020 Z/20/135664)

• Menso Kamerlingh Onneslaan 
23 – plaatsen dakkapel 
oostgevel woning (11-08-2020  
Z/20/135137)

• Hollandse Tuinen en 
Rustenburgertuin – handelen 
in strijd met regels ruimtelijke 
ordening en bouw 46 woningen 
(11-08-2020/Z/20/132846)

• de Kempenaerstraat 71 – handelen 
in strijd met regels ruimtelijke 
ordening t.b.v aanleg terras voor 
– en zijgevel voor de periode 1 
augustus t/m 1 oktober 2020 (13-
08-2020 Z/20/2575)

• Grunerielaan 36 – verbouw woning 
(13-08-2020 Z/20/133997 )

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.

Conceptbesluit brandveilig gebruik
Burgemeester en wethouders 
van Oegstgeest maken bekend 
dat onderstaand ontwerpbesluit 
brandveilig gebruik ter inzage ligt:
• Poelruiterpad 7 (OLO 5062593)  

Een ieder kan vanaf 20 augustus t/m 

30 september 2020 zienswijzen over 
de ontwerpbeschikking indienen 
bij het college van burgemeester en 
wethouders van Oegstgeest, postbus 
1270, 2340 BG Oegstgeest.

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.

Vrijwilligersmarketing – in 4 stappen meer vrijwilligers  
Meer vrijwilligers leren werven?  
"Hoe kunnen wij mensen blij maken 
met vrijwilligerswerk?" is een mooie 
benadering. Op 22 september 
organiseert iDOE een workshop 
vrijwilligersmarketing waarin 
marketingadviseur en -trainer Ralf 
Fleuren deelnemers inspireert om 
op vernieuwende en doeltreffende 
manier in vier stappen vrijwilligers 
te werven. Tijdens de workshop 
wordt de vierstappenmethode met 
praktijkvoorbeelden uitgelegd en ga 
je meteen aan de slag. 

Organisaties die met vrijwilligers 
werken hebben steeds meer moeite 
om voldoende vrijwilligers te 
werven. Je merkt dat minder mensen 
geïnteresseerd zijn zich voor langere 
tijd bij dezelfde organisatie in te 
zetten. Vrijwilligers werven anno nu 

vraagt een frisse blik op de inzet van 
vrijwilligers en de manier waarop je 
hen kunt bereiken en overtuigen. Er 
zijn nog steeds heel veel mensen die 
zich graag vrijwillig inzetten voor 
een ander. Zij willen hun talenten 

gebruiken voor jullie organisatie! Leer 
hoe je ze kunt bereiken. 
De workshop vindt plaats op 22 
september van 19:30 - 22:00 uur. Kijk 
voor meer informatie en aanmelden 
op:  www.i-doe.nl/agenda.

Inspraak afvalstoffenverordening 2021
In november 2020 neemt de gemeenteraad van Oegstgeest een besluit 
over de Afvalstoffenverordening 2021. De verordening is gericht op de 
bescherming van het milieu en beheer van afvalstoffen. Er staan nieuwe 
regels in voor de verspreiding van ongeadresseerd reclamedrukwerk. We 
horen graag uw mening. U kunt tussen 17 augustus en 28 september 
reageren op de afvalstoffenverordening via onze website  
 www.oegstgeest.nl/nieuws.

Introductie Ja/Ja sticker na 1 
september 2021
Uit onderzoek blijkt dat een 
gemiddeld huishouden in Nederland 

elk jaar ongeveer 34 kilo papier 
aan reclame krijgt. Veel daarvan 
verdwijnt ongelezen in de papierpak. 
Na september 2021 laat u met 

een Ja/Ja-sticker op de brievenbus 
zien dat u graag ongeadresseerd 
reclamedrukwerk ontvangt. Plakt u 
deze sticker niet, dan kunt u wel huis-
aan-huisbladen ontvangen, maar geen 
ongeadresseerde reclamefolders. 
Door hier een bewuste keuze 
van te maken, gaan we onnodig 
papierverbruik tegen. Dat sluit aan 
bij onze doelstelling om restafval te 
verminderen en zorgvuldiger met 
grondstoffen om te gaan.

Reageren
Het college vraagt eerst 
reacties van inwoners op het 
voorgenomen voorstel voor de 
Afvalstoffenverordening 2021. 
Daarna wordt de verordening in 
november 2020 aan de gemeenteraad 
voorgelegd ter vaststelling.
 
Van 17 augustus tot en met 28 
september kan iedereen een reactie 
indienen. Dit kan via het formulier op 

onze website:  www.oegstgeest.
nl/nieuws . U kunt ook schriftelijk 
reageren aan het college van 
burgemeester en wethouders van 
Oegstgeest, postbus 1270, 2340 
BG Oegstgeest, o.v.v. zaaknummer 
‘Z/20/133882’. 
Vermeld altijd uw naam en 
adresgegevens. Anonieme reacties 
nemen wij niet in behandeling.

Inbrekers 
gaan niet met 
vakantie
in de zomerperiode 
gaan veel mensen een 
dagje uit of op vakantie. 
Daarom slaan inbrekers 
juist in deze periode toe. 
Wat kunt u doen tegen 
woninginbraken? 

Lees de tips op onze 
website: 
 www.oegstgeest.nl/
nieuws.  

Lees nog meer tips om 
woninginbraken te 
voorkomen! 
 www.politie.nl/themas/
woninginbraak.html 


