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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

Vergunningen en bekendmakingen
Ingekomen aanvragen 
omgevingsvergunning
• Annie M.G. Schmidtlaan 61 – 

plaatsen dakkapel achterdakvlak 
woning (21-09-2020/5463949)

• Geversstraat 12 – plaatsen 
dakkapel achterdakvlak woning 
(16-09-2020/5454691)

• Haarlemmertrekvaart 20 - 
vervangen damwand beschoeiing 
jachthaven (18-09-2020/5459723) 

• Hofbrouckerlaan 76 – plaatsen 
dakkapel voordakvlak woning 
(21-09-2020/5465149)

• Julianalaan 1 – vervangen rieten 
dak woning (14-09-2020/5449871)

• Julianalaan 22 – aanleg inrit 
(17-09-2020/5452741)

• Piet Heinlaan 8 – plaatsen 
dakkapel voordakvlak 
woning en muurdoorbraak 
(21-09-2020/5462769)

• Tulpenburg – bouw 51 woningen 
(17-09-2020/5431255)

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.
• Borneostraat 5 – plaatsen 

dakkapel voordakvlak woning 
(17-09-2020/Z-20-135444)

• Gerrit Rietveldlaan 1A – 
wijzigen gevel clubgebouw 
(17-09-2020/Z-20-135682)

• Schoonzicht/Oude 
Rijnsburgerweg – bouw 8 
twee-onder-een-kapwoningen 
(18-09-2020/Z-20-132536)

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.

Bekendmaking ontwerpbesluit 
omgevingsvergunning 

• Christian Dopplerstraat 1 te 
Oegstgeest, OLO 4922057.

Op 10 februari 2020 hebben wij een 
aanvraag om omgevingsvergunning 
ontvangen voor een inrichting (milieu) 
en strijdig gebruik voor BioPartner 5 

gelegen aan Christian Dopplerstraat 1 
te Oegstgeest.
Het verzoek om 
omgevingsvergunning 
heeft betrekking op een 
bedrijfsverzamelgebouw voor 
bedrijven die biologisch en medisch 
onderzoek uitvoeren, met inbegrip 
van laboratoria waar gewerkt wordt 
met genetisch gemodificeerde 
organismen. De aanvraag is bij 
de gemeente bekend onder OLO 
4922057 en onder zaaknummer 
Z/20/137181.

Voor de aanvraag om 
omgevingsvergunning wordt de in 
afdeling 3.4 van de Algemene wet 
bestuursrecht (Awb) omschreven 
procedure gevolgd. De aanvraag 
hebben wij in behandeling 
genomen. Vervolgens hebben wij de 
ontwerpvergunning opgesteld.
Op grond van het bepaalde in artikel 
3.10 Wabo in samenhang met 
afdeling 3.4 Awb maakt het college 
bekend dat het ontwerpbesluit 
omgevingsvergunning gedurende 6 
weken ter inzage ligt.

Het ontwerpbesluit met de 
bijbehorende stukken liggen met 
ingang van donderdag 24 september 
2020 tot en met woensdag 4 
november 2020 ter inzage bij de 
welkomstbalie in het gemeentehuis 
aan de Rhijngeesterstraatweg 13 te 
Oegstgeest.

Nadere informatie is verkrijgbaar bij 
Team Ruimte via telefoonnummer 
14071.

Tijdens de ter inzagetermijn kan een 
ieder gemotiveerd zijn zienswijze 
tegen het ontwerpbesluit indienen. 
Dit kan mondeling, maar wij geven 
de voorkeur aan een schriftelijk 
inspraakreactie. Een schriftelijke 
zienswijze kan worden gericht aan 
burgemeester en wethouders van 
de gemeente Oegstgeest, Postbus 
1270, 2340 BG Oegstgeest onder 
vermelding van zaaknummer: 
Z/20/137181.

GOED-actie: ruil een tuintegel in voor een gratis plant!
Zaterdag 26 september tussen 10:00 
en 16:00 uur kunnen inwoners van 
Oegstgeest bij tuincentrum De 
Bosrand een tuintegel inleveren 
in ruil voor een gratis bij- en 
vlindervriendelijke plant. De actie 
is een samenwerking tussen de 
gemeente en het tuincentrum 
waarbij we inwoners bewuster willen 
maken van de vele voordelen van 
een groene tuin. 

Dorpen en steden zijn de afgelopen 
jaren steeds meer versteend. Een 
betegelde tuin is synoniem geworden 
voor gemak en weinig onderhoud. 
Maar onbedoeld heeft dit negatieve 
effecten voor jezelf en jouw omgeving 
zoals hittestress (tegels houden lang 
warmte vast in de zomer en zorgen 
daarmee onbedoeld ook voor overlast 
van insecten als eikenprocessierupsen 
en teken), wateroverlast (water kan 
als er veel tegels liggen bij hevige 

regenval niet op een natuurlijke 
wijze in de grond wegzakken) en 
vervuilde lucht. Beplanting zuivert de 
lucht, onder andere fijnstof en CO2 

worden door bomen en planten uit 
de lucht gefilterd. Met meer groene 
tuinen wordt onze leefomgeving dus 
gezonder.

Wat kan jij doen in jouw tuin?
Zelfs in het kleinste tuintje is het 
mogelijk met planten de tuin levend 
te maken. Met klimplanten langs de 
gevel en door schaduwplekken in 
de tuin te beplanten. Doe snoei- en 
maaiafval niet gelijk in de gft-bak 
maar gebruik een deel voor een 
rommelhoekje of composthoop in je 
tuin. Daarmee creëer je de perfecte 
schuilplaats voor egels of zorg je voor 
je eigen compost. Maak Oegstgeest 
groener, begin met je eigen tuin.

Actievoorwaarden
Verwijder een tuintegel van minimaal 
30x30 cm uit jouw tuin en neem 
deze mee de Bosrand. Daar wordt 
de tuintegel ter plekke in ontvangst 

genomen en kun je een nieuwe 
plant uitkiezen, en het tuincentrum 
schenkt er bovendien een zakje aarde 
en bloembolletjes bij. Let op je kunt 
maximaal 1 tegel inleveren in ruil voor 
maximaal 1 plant.

Meer informatie
Op  www.gagoedoegstgeest.nl vind 

je veel adviezen en praktische tips 
hoe je je tuin groener en gezonder 
maakt. Daarnaast vind je ook volop 
informatie over de andere duurzame 
thema’s zoals Energie, Circulaire 
Economie en Fairtrade. Wil je meer 
GOED nieuws ontvangen? Abonneer 
je dan via de website onder het kopje 
nieuwsbrief. 

Maak het oplichters niet te makkelijk, 
trap niet in hun phishing mails!
Phishing mails zijn e-mails waarin oplichters naar uw gegevens 
‘hengelen’. Ze proberen bepaalde gegevens te achterhalen om 
vervolgens uw rekening leeg te halen. Weten hoe oplichters te 
werk gaan en hoe u zichzelf hiertegen kunt beschermen? 
Check  https://www.maakhetzeniettemakkelijk.nl/
senioren-en-veiligheid/phishing-via-bijvoorbeeld-nepmailtjes




