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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 8 oktober 2020
Gezamenlijke Oordeelsvormende raadsbijeenkomst Burger en Ruimte 8 
oktober 2020 - aanvang 20.00 uur

In deze raadsbijeenkomst komen o.a. de volgende agendapunten aan de 
orde:
• Initiatiefvoorstel Onderzoek RKC energiebesparingsplicht
• Participatie omgevingsvisie 
• Wijziging tariefstructuur afvalstoffenheffing
• Wijziging BSGR 2020 (toetreding Velsen) .
• Stukken ter kennisneming

De oordeelsvormende raadsbijeenkomst Burger en Ruimte van 8 oktober 
vindt plaats in de Raadzaal. In verband met de coronamaatregelen 
is er echter geen publiek bij toegestaan. U kunt inspreken tijdens de 
vergadering. Wilt u inspreken? Meldt u dan uiterlijk op 7 oktober voor 
12.00 uur aan via  de.jong@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!

Activiteiten Oegstgeest Ontmoet uitgesteld
Naar aanleiding van de 
aangescherpte coronamaatregelen  
die het kabinet op maandag 
28 september tijdens een 
persconferentie heeft aangekondigd, 
heeft de gemeente een aantal 
maatregelen moeten nemen die ook 

gevolgen hebben voor de geplande 
activiteiten in Oegstgeest. 

Een daarvan is dat de week 
‘Oegstgeest Ontmoet’ volgende week 
niet door kan gaan.  In overleg met 
de aanbieders van de verschillende 

programmaonderdelen is besloten de 
hele week Oegstgeest Ontmoet uit 
te stellen (met uitzondering van de 
online workshop van i-DOE) Zodra 
het mogelijk is gaan we de week 
van ‘Oegstgeest ontmoet’ opnieuw 
inplannen en organiseren.

Stoptober 2020 gaat van start!
Op 1 oktober begint de landelijke 
actie Stoptober voor de 7e keer. 
De gemeente brengt ook dit jaar 
Stoptober weer onder de aandacht: 
28 dagen lang stoppen met roken. 
Doet u ook mee? De afgelopen 5 jaar 
hebben meer dan een kwart miljoen 
mensen meegedaan aan Stoptober. 
Iedereen die aan Stoptober wil 
meedoen, kan zich inschrijven via de 
website:  www.stoptober.nl.

Sinds 1 augustus van dit jaar is het in 
het kader van de Rookvrije Generatie 
verboden op de Oegstgeester 
schoolpleinen en in speeltuinen te 
roken. Wij vragen daar extra aandacht 
voor: wilt u uw verantwoording 
nemen en niet in de buurt van 
kinderen of op kinderrijke plekken 
roken? 
Voor meer informatie over Stoptober 
kunt u kijken op onze gemeentelijke 

website daar is een filmpje van de 
GGD Hollands Midden te zien via: 
  www.oegstgeest.nl/nieuws

Stoptober is een initiatief van het 
ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport (VWS),
KWF Kankerbestrijding, de 
Hartstichting, het Longfonds, het 
Trimbos-instituut en GGD GHOR
Nederland. 

Zaterdag 3 oktober is de milieustraat gesloten

Vergunningen en bekendmakingen
Ingekomen aanvragen 
omgevingsvergunning
• Haarlemmertrekvaart 226 

– vervangen waterwoning 
(29-09-2020/5482651)

• Hazenboslaan 39 – vervangen van 
raamkozijn (24-09-2020/5472507)

• Jan Steenlaan 2A – wijziging 
constructie woning 
(29-09-2020/5482897) 

• Spaargarenstraat – bouw Martha 
Florahuis (24-09-2020/5472373)

• Regentesselaan 22 – plaatsen 
dakkapel achterdakvlak woning 
(28-09-2020/5479717 

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.
• Cornelis van Steenishof 44 – bouw 

dakterras met een valbescherming 
(23-09-2020/Z-20-133758) 

• Haarlemmertrekvaart 20 
- vervangen vingersteigers 
(28-09-2020/Z-20-134302)

• Kwaakhaven 36 - maken van een 
trapgat naar zolder (24-09-2020/ 
Z-20-135969)

• Marelaan 32 - wijziging 
constructie binnenmuur woning 
(22-09-2020/Z-20-135678)

• Rhijngeesterstraatweg 
79 – wijziging constructie 
binnenmuur woning 
(22-09-2020/Z-2020-136935)

• Terweeweg 68 – verhogen 
dakkapel zijdakvlak woning 
(22-09-2020/Z-20-135677)

• van Assendelftstraat 9 - wijziging 
constructie binnenmuur woning 
(22-09-2020/Z-20-136853)

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.

Verleende omgevingsvergunning 
uitgebreide procedure - brandveilig 
gebruik.
• Van Wijckersloothplein 1 – 

wijziging brandveilig gebruik 
gebouw (25-09-2020/4546735)

Tegen de verleende 
omgevingsvergunning uitgebreide 
procedure kunt u, indien u 

zienswijzen heeft ingediend, beroep 
instellen. Het beroepschrift moet u 
binnen zes weken vanaf de dag na 
de terinzagelegging van dit besluit 
opsturen naar de rechtbank afdeling 
Bestuursrecht Den Haag, Postbus 
20302, 2500 EH Den Haag  U 
kunt uw beroepschrift ook digitaal 
indienen. Dit kan via  http://
loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 
Hiervoor hebt u uw DigiD-code nodig. 
Als u nog geen DigiD-code hebt, kunt 
u deze hier ook aanvragen.

Verlengen beslistermijn.
• Rhijngeesterstraatweg 13C - 

handelen in strijd met regels 
ruimtelijke ordening t.b.v. tijdelijke

  bewoning op basis van  
kamergewijze verhuur voor de duur 
van 2 jaar (30-07-2020/ 5359713)

• sectie OGT00C, nr. 7781 
(Abtspoelweg) – strijdig gebruik 
en uitvoeren van een werk of 
werkzaamheden t.b.v. vervangen 

natuursportvelden 2 en 3 voor 
kunstgrasvelden (29-07-2020/ 
5357799)

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.


