
Uitgave van Gemeente Oegstgeest week 37 • 9 september 2020

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:  088-472 11 70 (GP Groot)
Ma t/m vrij 
van 9.00 uur tot 17.00 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
• Admiraal de Ruyterlaan 

9 - plaatsing dakkapel 
voorgeveldakvlak 
(5422321/02-09-2020)

• Erfprins 28 – plaatsen airco 
(5427719/04-09-2020)

• Haarlemmertrekvaart – 
aanbrengen grondlichaam t.b.v. 
de aanleg van een verkeersbrug 
(5343015/23-07-2020)

• Jan van Ruusbroeclaan 
2 – plaatsen dakopbouw 
(5422277/02-09-2020)

• Julianalaan 1 – slopen toiletgebouw 
(5423759/02-09-2020)

• Rhijnhofweg 2 – 
plaatsen toegangshek 
(5432009/07-09-2020)

• van Houdringelaan 11 – 
brandveilig gebruik gebouw 
(5425411/03-09-2020)

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.
• Rhijngeesterstraatweg 

33 – plaatsen dakkapellen 
voordakvlak en trap naar zolder 
(01-09-2020/Z-20-135139)

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.

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.

Ingekomen aanvragen 
omgevingsvergunning bij Gemeente 
Leiden
• Haarlemmertrekvaart – 

aanbrengen grondlichaam 
t.b.v. de aanleg van een 
brug (OLO 5343015/Wabo 
202655/23-07-2020)

• Haarlemmertrekvaart - het bouwen 
van een brug en het kappen van 
26 bomen (OLO 5126595/Wabo 

202113/21-08-2020)

Informatie
Voor de aanvragen met OLO 
5343015 en OLO 5126595 
(Haarlemmertrekvaart) is de 
gemeente Leiden bevoegd gezag. 
Dit betekent dat de gemeente 
Leiden de aanvragen behandelt. De 
aanvragen kunnen digitaal worden 
ingezien via de website van de 
gemeente Leiden:  www.leiden.nl/
publicaties/vergunningen, en bij het 
team omgevingsvergunningen van 
de gemeente Leiden, Bargelaan 190 
(Stadskantoor) alleen op afspraak 
via telefoonnummer  14071 (3) of 
mailen via het klantcontactformulier, 
 http://gemeente.leiden.nl/
contact-openingstijden/.

Maak het 
oplichters niet te 
makkelijk, let op 
voor wie u de deur 
open doet!
Babbeltrucs zijn smoesjes die 
criminelen gebruiken om bij u binnen 
te komen. De criminelen komen 
vaak betrouwbaar over en proberen 
zo uw eigendommen te stelen. 
Weten hoe oplichters te werk gaan 
en hoe u zichzelf hiertegen kunt 
beschermen? Check de website en 
bekijk het filmpje.  https://www.
maakhetzeniettemakkelijk.nl/senioren-en-veiligheid/babbeltrucs


