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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

Raadsbijeenkomsten 8 en  
10 september 2020
Oordeelsvormende raadsbijeenkomst Burger 8 september 2020 - 
aanvang 20.00 uur

In deze raadsbijeenkomst komen o.a. de volgende agendapunten aan de 
orde:
• Algemene plaatselijke verordening Oegstgeest 2020
• Voortgangsrapportage 2020
• Toekomst Woordvoerdersoverleggen (WVO)
• Stukken ter kennisneming

Commissie Regiozaken 10 september 2020 - aanvang 19.00 uur
In deze raadsbijeenkomst komen o.a. de volgende agendapunten aan de 
orde:
• Nota verbonden partijen 2020
• Regionale omgevingsagenda 2040 Hart van Holland, aan de slag met 

Hart van Holland
• Holland Rijnland – ODWH – RDOG HM – Verbonden partijen en 

overige samenwerkingen – Samenwerking in de Leidse Regio
• Stukken ter kennisneming

Oordeelsvormende raadsbijeenkomst Ruimte 10 september 2020 - 
aanvang 20.30 uur
In deze raadsbijeenkomst komen o.a. de volgende agendapunten aan de 
orde:
• Vaststellen regionale bedrijventerreinenstrategie
• Vaststellen bestemmingsplan 1e part. herz. Nieuw-Rhijngeest Zuid 

(bedrijven)
• Stukken ter kennisneming

De oordeelsvormende raadsbijeenkomsten Burger en Ruimte van 8 en 10 
september en de commissie Regiozaken van 10 september vinden plaats 
in de Raadzaal. In verband met de coronamaatregelen is er echter geen 
publiek bij toegestaan. U kunt inspreken tijdens de vergaderingen. Wilt u 
inspreken? Meldt u dan uiterlijk de dag voor de betreffende vergadering 
voor 12.00 uur aan via  kromhout@oegstgeest.nl onder vermelding 
van uw telefoonnummer. U ontvangt dan een uitnodiging voor de 
vergadering per mail. 
Deze vergaderingen vinden zonder publiek plaats vanwege de 
beperkingen voor bijeenkomsten ten gevolge van het covid-19 
virus. Deze vergaderingen zijn live te volgen via de website van de 
gemeenteraad en via Kanaal 40 van Ziggo. Na afloop van de vergadering 
is deze ook terug te kijken op de website. 
Meer informatie over deze onderwerpen en inspraakmogelijkheid 
vindt u op  www.gemeenteraad.oegstgeest.nl. Download ook 
de app RaadDigitaal voor Android en Apple voor de agenda en de 
vergaderstukken van de gemeenteraad van Oegstgeest. 

VOLG HET LIVE ONLINE!

Geen inzameling oud papier op 7 september 
In overleg met FC Oegstgeest is besloten dat de inzameling van oud papier 
aan huis op 7 september niet doorgaat. Deze manier van inzamelen door 
vrijwilligers past niet binnen de maatregelen om de verspreiding van het 
coronavirus tegen te gaan. Het is gezien de ontwikkelingen rondom het 
coronavirus nog onduidelijk wanneer de inzameling van oud papier door FC 
Oegstgeest aan huis weer voortgezet kan worden. 

U kunt oud papier en karton: 
• Brengen naar korfbalvereniging 

Fiks of voetbalvereniging FC 
Oegstgeest. Daar staan containers 
waar u het in kunt gooien.

• Brengen naar de ondergrondse 
papiercontainers. U vindt ze 
op deze locaties: Terweeplein, 
Hofbrouckerlaan, Admiraal de 

Ruyterlaan, Lijtweg/Ommevoort, 
Ommevoort/Lange Voort/
Irislaan, Irislaan t.h.v. Albert Heijn, 
Papaverlaan, Rozenlaan, Caren 
Fabritiuslaan, Kerckwervelaan 
t.h.v. nr. 2, Gerrit Rietveldlaan, 
Johannes Duikerstraat, 
Boerhaaveplein, Kleyn Profijtlaan, 
Apollolaan, Floresstraat, Oude 

Rijnsburgerweg, Rustenburgerpad, 
Endegeesterlaan, Hugo de 
Vrieslaan, J.P. Thijsselaan

• Gemeentewerf van maandag 
tot en met zaterdag geopend 
van 08.00 tot 12.00 uur en op 
woensdagavond van 18.00 tot 
20.30 uur.

Uitnodiging mini conferentie ‘Wij zijn Oegstgeest’ over 
eenzaamheid in Oegstgeest
Eenzaamheid is een probleem 
in Oegstgeest: per straat wonen 
gemiddeld 8 mensen die ernstig 
eenzaam zijn. En dat zijn nog de 
cijfers van vóór de coronacrisis! 
Iedereen, ook u, kan een bijdrage 
leveren aan het verminderen van 
dit probleem. Het project ‘Samen 
tegen eenzaamheid Oegstgeest’ 
organiseert daarom de conferentie 
‘Wij zijn Oegstgeest’ over dit 
onderwerp. Komt u ook? 

Wanneer? 
Dinsdag 6 oktober 2020  van 15:00 
tot 17:30 uur
Waar?                
Dorpscentrum Oegstgeest
Voor wie? 
Iedereen die zich betrokken voelt 
bij het thema eenzaamheid in   
Oegstgeest
Programma
Willemien Timmers (eindredacteur 
Oegstgeestercourant) neemt u mee 
door een veelzijdig programma met 
onder andere: 

• Presentatie van twee 
campagnefilmpjes;

• Uitreiking van het eerste 
exemplaar van de nieuwe sociale 
kaart door wethouder Jan 
Nieuwenhuis;

• De positieve en negatieve 
gevolgen van de coronacrisis, 
een interactieve sessie door 
Arnout Hagens, projectleider 
actieprogramma Eén tegen 
eenzaamheid ministerie van VWS;

• Drie workshops (bij aanmelding 
kunt u kiezen):
1. de Welkome Buurt, over wat 

buren en buurt kunnen doen 
om eenzaamheid te voorkomen 
en te verminderen, door Petra 
van der Horst,  training & 
consultancy

2. Jongeren en eenzaamheid,  
over hoe jongeren eenzaamheid 
ervaren, wat de coronacrisis 
met hen doet en hoe je hen 
kunt ondersteunen, door Paul 
Moonen, kwaliteitscoach bij 
Join us

3. Wat is eenzaamheid, over wat 
eenzaamheid is, oorzaken, 
gevolgen en oplossingen 
zoals de cursus Creatief 
Leven, door Annet Gijsman, 
eenzaamheidsspecialist

• Presentatie van het 
stroomschema signaleren van 
eenzaamheid;

• Afsluiting met borrel in het Doe-
mee-café tot 17.30 uur.

Hoe kan ik me aanmelden?
U kunt zich aanmelden* via:  

www.oegstgeest.nl/miniconferentie
Wacht niet te lang want vol is echt 
vol, we kunnen maximaal 50 mensen 
inschrijven. 

*Zonder aanmelding van te 
voren geen toegang.  Let op: 
Dorpscentrum Oegstgeest en 
Samen tegen eenzaamheid volgen 
de coronarichtlijnen nauwkeurig. U 
kunt dus veilig deelnemen aan deze 
bijeenkomst. Heeft u zelf klachten, dan 
blijft u natuurlijk thuis.

Woont u in Haaswijk of De Morsebel? Volg dan het webinar: Energiebesparende wijkaanpak  
Haaswijk & De Morsebel
Op 16 september 2020 organiseren de gemeente Oegstgeest en het 
Duurzaam Bouwloket een webinar over energiebesparingsmogelijkheden die 
geschikt zijn voor de woningen in Haaswijk en De Morsebel. 

De afgelopen weken heeft het 
Duurzaam Bouwloket een aantal 
voorbeeldwoningen ingescand om te 
kijken welke isolerende maatregelen 

het meest geschikt zijn voor de 
verschillende typen woningen in 
Haaswijk en De Morsebel. 
We willen u graag persoonlijk 

informeren over de maatregelen 
geschikt voor uw woning. Echter 
vanwege het coronavirus is dat op dit 
moment niet mogelijk. 
Daarom organiseren wij op 16 
september een online webinar welke 
u thuis via de computer of tablet kunt 
volgen.

• 16 september om 19.30 uur een 
online webinar

Het is belangrijk dat u zich vooraf 
aanmeldt via:   https://www.
duurzaambouwloket.nl/webinar-
haaswijk. U ontvangt dan een link 
naar het webinar.  We vertellen u 

dan meer over de woningtypen in uw 
buurt, wat u zelf kunt doen en voor 
welke isolerende maatregelen er een 
inkoopactie zal worden georganiseerd. 
Energiebesparende maatregelen 
vergroten uw wooncomfort, verlagen 
uw energiekosten en zijn goed voor 
het klimaat.

Vergunningen en bekendmakingen
Ingekomen aanvragen 
omgevingsvergunning
• OGT00B, nr. 5272 

(Rijnsburgerweg) – kappen boom 
(25-08-2020/5399583)

• Luchtenburg 7 – plaatsen 
entreehek en vlonder 
(27-08-2020/5392765)

• Duifhuislaan 8 – aanleg inrit achter 
(28-08-2020/5412265)

• Hazenboslaan 38 - plaatsen 
van een noodstroomaggregaat 
(31-01-2020/5415545)

• Haaswijklaan 11 – plaatsen 
dakkapel (31-08-2020/5416047)

• Terweeweg 8 – splitsen woning 

(31-08-2020/ 5391587)

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.
• Rustenburgerpad – bouw 

gezondheidscentrum 
en schoolgebouw 
(27-08-2020/Z/20/132618)

• Oudenhoflaan 20 – bouw 
nokverhoging en dakkapel 
voordakvlak woning 
(28-08-2020/Z/20/132727)

• President Kennedylaan 
169 – vervangen garagedeur 
(28-08-2020/Z/20/134419)

• Geversstraat 57 



– vervangen rookgasafvoer 
(28-08-2020/Z/20/136343)

• Utenwaerdelaan 10 – bouw 
nokverhoging achterdakvlak 
en plaatsen dakkapel 
voordakvlak woning 
(28-08-2020/Z/20/134368) 

• Martinus Houttuynhof 
45 – plaatsen dakkapel 
voordakvlak woning 
(01-09-2020/Z/20/135681)

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
• Simon van Ooststroomhof 31 – 

vergroten woning (4874361)
• Haarlemmerstraatweg 52 – 

uitbreiding bedrijfspand (5282047)

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.


