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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

Oegstgeest kan niet zonder vrijwilligers. Gezamenlijk 
vormen zij de kracht van Oegstgeest. 

• Dier-sociaal medewerker
Preventieve dierenhulp is één van de kerntaken van de Dierenbescherming 
met als motto “voorkomen is beter dan genezen”.
De dier-sociaal medewerkers pakken de hulpvragen op door op bezoek 
te gaan bij de hulpvragers en de situatie in kaart te brengen. De hulp 
kan bestaan uit het geven van adviezen ter verbetering, het persoonlijk 
ondersteunen en/of het begeleiden van een eigenaar voor een langere 
periode. Als dier-sociaal medewerker hou je natuurlijk van dieren, maar 
misschien nog wel meer van mensen en de soms complexe situaties waarin 
zij zich bevinden.

• KOOK vrijwilliger bij Hospice De Mare 
Hospice De Mare is een warm gastvrij huis in Oegstgeest aan de 
Hazenboslaan. Een huis waar gasten in alle rust en geborgenheid hun 
laatste dagen, weken en soms maanden doorbrengen op een manier zoals zij 
willen. Dit kleinschalige huis biedt plaats aan 6 gasten. Als kookvrijwilliger 
bedenk je samen met de gasten het menu en kook je voor hen en eventueel 
mee-etende naasten.

Kijk voor meer informatie over deze oproepen op  www.dorpskracht.nl

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

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.

Magazine Sociale kaart Oegstgeest verschenen
Deze week is het de nationale week 
tegen eenzaamheid. Hét moment om 
een nieuw magazine uit te brengen 
boordevol informatie over zorg 
en welzijn in Oegstgeest, inclusief 
adressen en telefoonnummers van 
contactaperonen en organisaties. 
Het project Samen tegen 
eenzaamheid Oegstgeest biedt alle 
Oegstgeestenaren dit boekje gratis 
aan.

Een sociale kaart wijst u de weg
De sociale kaart wijst inwoners de 
weg naar organisaties en activiteiten 
op het gebied van welzijn. Alle 
inwoners, organisaties, verenigingen 
en stichtingen presenteren zich in dit 
magazine met hun diensten, hulp en 
activiteiten. Het boekje is bedoeld 
om iedereen de weg te wijzen op die 

momenten dat er, om welke reden 
dan ook, extra behoefte aan is. Dit kan 
zijn als je ouder bent of wanneer je 
met een beperking leeft. Of omdat je 
als vrijwilliger juist iets wil doen voor 
een ander. 

Centrum voor Jeugd en Gezin en 
Sociaal Team
Als iemand een vraag heeft over zorg 
en welzijn, zijn er twee manieren 
in Oegstgeest om antwoorden te 
krijgen. De eerste mogelijkheid is via 
het Centrum voor Jeugd en Gezin, 
voor vragen over het opgroeien en 
opvoeden. De andere vraagbaak 
is het Sociaal Team Oegstgeest, 
bedoeld voor iedereen die ouder is 
dan 18 jaar. Bij beide teams kun je 
terecht voor informatie, advies en 
zorg. Maar ook daarbuiten is er een 

breed scala aan activiteiten, hulp en 
ondersteuning waar de inwoners 
van Oegstgeest gebruik van kunnen 
maken. In deze sociale kaart staan alle 
vrij toegankelijke, niet-commerciële 
aanbieders in Oegstgeest.

Ook een exemplaar van het magazine 
ontvangen?
Stuur een mail met uw naam en 
huisadres naar  
 sociaalmakelaar@oegstgeest.nl 
of bel met de gemeente via nummer 
14071. Dan sturen wij het boekje 
graag toe.

De meest recente versie is altijd te 
vinden op
  www.sociaalteamoegstgeest.nl/
sociale-kaart

Vergunningen en bekendmakingen
Ingekomen aanvragen 
omgevingsvergunning
• Admiraal de Ruyterlaan 

10 – plaatsen dakkapel 
(01-10-2020/5490315)

• de Kempenaerstraat 103 – uitbouw 
achter (30-09-2020/5487897)

• Julianalaan 21 – aanleg inrit 
(28-09-2020/5479105)

• Mauritslaan 5 – aanleg inrit (30-09-
2020/ 5486907)

• Poelgeesterweg 1 - aanbrengen 
gevelroosters t.b.v. ventilatie 
in een rijksmonument 
(05-10-2020/5497297)

• Rhijngeesterstraatweg 122 

– bouw overkapping aan garage 
(01-10-2020/5471025)

• Vincent van Goghlaan 17 
- aanbrengen van een airco-
installatie zijgevel woning 
(02-10-2020/5492817)

• Warmonderweg 68 - 
constructieve doorbraken woning 
(05-10-2020/5499339)

Verleende omgevingsvergunningen 
reguliere procedure
Het college van burgemeester en 
wethouders en de burgemeester van 
Oegstgeest maken bekend dat zij 
onderstaande omgevingsvergunning 

heeft verleend. De datum van 
bekendmaking staat bij het besluit 
vermeld.
• Admiraal de Ruyterlaan 9 – 

plaatsen dakkapel voordakvlak 
woning (30-09-2020/Z-20-136619)

Bezwaar
Tegen de verleende 
omgevingsvergunning reguliere 
procedure 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.

Conceptbesluit brandveilig gebruik
Burgemeester en wethouders 
van Oegstgeest maken bekend 
dat onderstaand ontwerpbesluit 
brandveilig gebruik ter inzage ligt:
• Poelruiterpad 1, 3 en 5 (5384825)

Een ieder kan vanaf 8 oktober t/m 
19 november 2020 zienswijzen over 
de ontwerpbeschikking indienen 
bij het college van burgemeester en 

wethouders van Oegstgeest, postbus 
1270, 2340 BG Oegstgeest.

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.

Beperking 
gegevens-
verstrekking
De gemeente is verplicht om 
uw gegevens aan verschillende 
instanties, zoals de Rijksoverheid, 
pensioenfondsen, het Centraal Justitieel 
Incassobureau en de belastingdienst 
te verstrekken. Wilt u niet dat de 
gemeente uw persoonsgegevens aan 
bepaalde instanties verstrekt?
Gaat u dan naar de website 
 www.oegstgeest.nl/
beperkinggegevensverstrekking. Hier 
vindt u ook alle informatie omtrent 
beperking gegevensverstrekking/
geheimhouding.
Hiermee verzoekt u de gemeente 
niet aan derden gegevens uit de 
Basisregistratie personen (BRP) te 
verstrekken.

Stoptober 2020 is van start!
Vanaf 1 oktober is de landelijke 
actie Stoptober voor de 7e keer 
begonnen. 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. 




