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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

Vergunningen en bekendmakingen
Ingekomen aanvragen 
omgevingsvergunning
• Eli Heimanshof 33 – gevelwijziging 

(19-08-2020/5392951)
• H.P. Berlagelaan 35 – aanbrengen 2 

meerpalen (20-08-2020/5393569)
• van Wijckersloothplein 1 – plaatsen 

tuinkas (17-08-2020/5386651)
• Phia Berghoutlaan 21 – aanbouw 

woning (20-08-2020/5395359)
• 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 18 - realiseren 
dakopbouw met dakkapellen aan de 
voor-en achterzijde van de woning 
(24-07-2020/Z/20/134135)

• Cornelis van Steenishof 42 – 
aanbrengen valscherm dakterras 
(29-07-2020/ Z/20/133103)

Overige verleende vergunningen
• Tijdelijke standplaatsvergunning 

t.b.v. standplaats, Klinkenbergerplas 
van 1 september 2020 t/m 30 
september 2020, Z/20/133102 (26 
augustus 2020).

• Tijdelijke terrasvergunning t.b.v. terras, 
Klinkenbergerplas van 1 september 

2020 t/m 30 september 2020, 
Z/20/133139 (26 augustus 2020).

• Tijdelijke Drank- en 
Horecavergunning t.b.v. 
Eventmaat B.V. van 1 september 
2020 t/m 30 september 2020, 
Klinkenbergerplas, Z/20/133116 
(26 augustus 2020).

• Tijdelijke standplaatsvergunning 
t.b.v. de heer B. van Dijck, Irispark 
van 1 september 2020 t/m 30 
september 2020, Z/20/133101 (26 
augustus 2020).

• Tijdelijke terrasvergunning t.b.v. 
Eventmaat B.V., Irispark van 1 
september 2020 t/m 30 september 
2020, Z/20/133140 (26 augustus 
2020).

• Drank- en Horecavergunning t.b.v. 
Eventmaat B.V. van 1 september 
2020 t/m 30 september 2020, 
Irispark, Z/20/133110 (26 augustus 
2020). 

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.

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.

Vraagje van onze buren
Komt u wel eens in de Leidse binnenstad?  

De gemeente Leiden wil voorbereid zijn op de toekomst 
en vraagt u om mee te denken. De komende jaren wordt 
het steeds drukker in Leiden met inwoners, bezoekers, 
studenten en ondernemers. Onze buurgemeente wil 
ervoor zorgen dat de binnenstad ook in de toekomst 
aantrekkelijk blijft en werkt daarom aan een Agenda 
Autoluwe Binnenstad.   

Denk mee 
Ook inwoners van regiogemeenten zijn van harte 
uitgenodigd om mee te denken. U brengt wellicht wel 
eens een bezoekje aan de stad of werkt in Leiden. Tot 
eind september kunt u meedenken door bijvoorbeeld een 

enquête in te vullen of u op te geven voor een Webinar. 
Alle informatie vindt u op doemee.leiden.nl. 

De Regionale commissie 
bezwaarschriften
4 september 2020 behandeling 
bezwaarschrift:

• Een bezwaarschrift gericht 
tegen de geweigerde 
omgevingsvergunning voor het 
pand De Kempenaerstraat 101 te 
Oegstgeest 
 

Foto: Buro JP

Informatie
In verband met de Corona 
maatregelen/voorschriften is 
het helaas niet mogelijk om een 
hoorzitting bij te wonen. Mocht u 
vragen hebben, dan graag een e-mail 
sturen naar: bezwarensecretariaat@
servicepunt71.nl


