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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:  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

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

Raadsbijeenkomst 24 september 
2020
Besluitvormende raadsbijeenkomst 24 september 2020 - aanvang 
20.00 uur
In deze raadsbijeenkomst komen o.a. de volgende agendapunten aan de 
orde:
• Benoeming wethouder
• Voortgangsrapportage 2020   
• Vaststellen regionale bedrijventerreinenstrategie
• Vaststellen bestemmingsplan 1e part. herz. Nieuw-Rhijngeest Zuid 

(bedrijven)
• Regionale omgevingsagenda 2040 Hart van Holland, aan de slag met 

Hart van Holland
• Bekrachtiging oplegging geheimhouding stukken ex artikel 25 lid 3 

Gemeentewet
• Stukken ter kennisneming

De besluitvormende raadsvergadering van 24 september vindt digitaal 
plaats in verband met de coronamaatregelen. De raadsleden vergaderen 
via Microsoft Teams. U kunt tijdens deze vergadering niet (digitaal) 
inspreken.. 

Deze vergadering vindt digitaal plaats vanwege de beperkingen voor 
bijeenkomsten ten gevolge van het covid-19 virus. Deze vergadering is 
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!

Vergunningen en bekendmakingen
Ingekomen aanvragen 
omgevingsvergunning
• van Assendelftstraat 9 – maken 

geveldoorbraak achtergevel 
(09-09-2020/5428819)

• Endegeesterstraatweg 
15 – herbouw bijgebouw 
(09-09-2020/5438563)

• Emmalaan 61 - vervanging en 
verbreding dakkapel voordakvlak 
woning (09-09-2020/5438355)

• Rhijngeesterstraatweg 
79 – wijziging constructie 
(09-09-2020/5437777)

• Koninginnelaan 15 – renoveren 
woning (11-09-2020/5444663)

• Pieter de Hoochlaan 13 – plaatsen 
dakkapel voordakvlak woning 
(13-09-2020/5446593)

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.
• Frits Mehrtenslaan 18 - 

plaatsen van een aanbouw aan 
de voorzijde van een woning 
(10-09-2020/Z-20-133520)

• Mariahoevelaan 2B – aanleg steiger 
(10-09-2020/Z-20-134422)

• Geversstraat 43 – 
vergroten gevelopening 
(10-09-2020/Z-20-135143)

• Gré Brouwenstijnlaan 2 – plaatsen 
dakkapel voordakvlak woning 
(10-09-2020/Z-20-135989)

• Mr. F. Borderwijklaan 10 – plaatsen 
dakkapel voordakvlak woning  
(10-09-2020/ Z-20-135683)   

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/.

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! Op 6 oktober wordt ook dit jaar een mini conferentie georganiseerd. 
Voelt u zich hierbij betroken kijk dan op  www.oegstgeest.nl/miniconferentie.

Bezoek energieadviseurs Klimaatroute - gratis energieadvies
In Oegstgeest wil de gemeente 
de komende jaren graag samen 
met huiseigenaren, bedrijven en 
organisaties meer energie besparen 
en duurzame energie opwekken. We 
werken er naar toe om woningen en 
gebouwen uiteindelijk aardgasvrij 
maken. Omdat de energierekening 
hoger wordt, loont het om uw woning 
te verduurzamen. Veel huiseigenaren 
ontvangen graag advies van een 
deskundige voordat zij een keuze 
maken voor hun eigen woning. De 
gemeente heeft de organisatie 
Klimaatroute gevraagd om 
energieadvies aan huis te geven.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Tussen 21 september en 17 oktober komen de adviseurs van Klimaatroute 
langs in de wijken: 

Wijk Data
Buitenlust, Oranje-Nassau, Voscuyl 21 – 26 september

Voscuyl (restant), Bloemenbuurt, Oudenhof, 
Poelgeest 

28 september – 3 oktober

Poelgeest (restant), Haaswijk Oost en West, 
Morsebel, Clinckenburgh, Buitengebied

5 – 10 oktober

De huiseigenaren van eengezinswoningen in deze wijken ontvangen de 
komende weken een brief op de deurmat.  Let op: Deze actie geldt alleen voor 
eigenaren van eensgezinskoopwoningen gebouwd tussen de jaren 1900 en 
2000.


