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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

Transitievisie Warmte
De gemeente werkt hard aan een 
duurzaam en toekomstbestendig 
Oegstgeest. Eén van de onderdelen 
daarvan is de Transitievisie Warmte. 
De Transitievisie Warmte is een 
leidraad waarin staat met welke 
wijken de gemeente wil gaan 
beginnen om  woningen aardgasvrij 
te maken en welke bronnen 
daarvoor nodig zijn. Dat kunnen 
en willen we niet zonder u doen. 
Daarom informeren wij u graag over 
de Transitievisie Warmte en vragen 
wij u met ons mee te denken.

Webinar
De gemeente organiseert op dinsdag 
27 oktober een webinar (digitale 
bijeenkomst) waarbij we u meer 
vertellen over de totstandkoming 
van de concept Transitievisie 
Warmte en welke gegevens daarin 
zijn meegenomen. Deze bijeenkomst 
zal beginnen om 20:00 uur, de 
digitale ‘inloop’ is vanaf 19:30 uur. 
Doet u mee? Opgeven kan via: 
 https://www.oegstgeest.nl/
webinartransitievisie. Uiterlijk 23 
oktober ontvangt u van ons een 
mail met instructies over hoe u kunt 

inloggen om het webinar live te 
volgen. Mocht u op 27 oktober niet 
in de gelegenheid zijn, kunt u op een 
later tijdstip het webinar terugkijken.

Vragenlijst 
In de tussentijd willen we u vast 
vragen om via een vragenlijst aan te 
geven wat uw situatie is en hoe denkt 
over de energietransitie. Uw zorgen 
en vragen helpen ons in de volgende 
stappen richting het aardgasvrij 
maken van Oegstgeest. 
U vindt de vragenlijst hier:  https://
www.oegstgeest.nl/transitievisie

Vergunningen en bekendmakingen
Ingekomen aanvragen 
omgevingsvergunning
• Emmalaan 28 – bouw berging 

ter vervanging van een te slopen 
berging (09-10-2020/5511155)

• Haarlemmertrekvaart 
20 – plaatsen schuifhek 
(08-10-2020/5508113)

• Haarlemmertrekvaart 20 

– bouw botenkraan (08-10-2020/ 
5507739)

• Hofbrouckerlaan 76 – 
aanbouw voorgevel woning 
(09-10-2020/5511909)

• Jan Steenlaan 20 – 
verwijderen draagmuur 
tussen keuken en woonkamer 
(07-10-2020/5502177)

• Nicolaas Maeslaan 11 – 
plaatsen dakkapel voordakvlak 
en doorbraak keukenmuur 
(09-10-2020/5511179)

• Rhijngeesterstraatweg 31 – 
plaatsen partytent voor de periode 
oktober 2020 tot maart 2021 
(08-10-2020/5508403)

• van Houdringelaan 6 

– constructiewijziging woning 
(09-10-2020/5510425)

Informatie
Ingekomen aanvragen en 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.

Bezoekt u de gemeente?  
Draag dan een mondkapje.
Mocht u de gemeentewerf, de 
gemeentelijke sporthallen of het 
gemeentehuis bezoeken vragen 
wij u dringend een mondkapje te 
dragen. 

Neem uw eigen mondkapje mee 

en draag een mondkapje vanaf 
het moment dat u één van deze 
gebouwen binnenkomt. Dan 
kunnen we u op een veilige manier 
van dienst zijn. 
Samen houden we corona onder 
controle.

Raadsbijeenkomst 22 oktober 2020

Commissie Regiozaken 22 oktober 2020 - aanvang 20.00 uur
In deze raadsbijeenkomst komen o.a. de volgende agendapunten aan de 
orde:
• Holland Rijnland 
• Omgevings Dienst West Holland (ODWH)
• Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden 

(RDOG HM)
• Verbonden partijen en overige samenwerkingen - 

Samenwerkingsmodel Servicepunt71
• Samenwerking in de Leidse Regio .

De commissie Regiozaken van donderdag 22 oktober vindt digitaal plaats 
in verband met de aangescherpte coronamaatregelen. De raadsleden 
vergaderen via Microsoft Teams.
Wilt u inspreken? Meldt u dan uiterlijk op woensdag 21 oktober voor 
12.00 uur ’s middags  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. Het maken van camerabeelden 
om een openbare raads- of commissievergadering via internet live uit te 
zenden is conform de privacywetgeving.

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!

Webinar Eenzaamheid en jongeren op 29 oktober, 
meld u nu aan!
Tijdens de afgelaste mini-conferentie 
over eenzaamheid hadden we een 
mooi aanbod van workshops. Deze 
workshops gaan we nu alsnog, al dan 
niet digitaal, aanbieden.

De eerste  staat al in de steigers: 
een webinar over eenzaamheid bij 
jongeren, digitaal én interactief, waar 
u veilig in uw eigen (werk)omgeving 
aan deel kunt nemen. Tijdens de 
webinar wordt theoretische kennis 
gecombineerd met de praktijk. We 

gaan dieper in op de cijfers, oorzaken 
en gevolgen van eenzaamheid bij 
jongeren. Vervolgens bespreken we 
wat er nodig is om eenzaamheid te 
verminderen. Na de webinar bent 
u in staat eenzaamheid sneller te 
signaleren en heeft u handvatten 
om in gesprek te gaan met jongeren 
hierover.
Aanmelden kan via  www.
oegstgeest.nl/webinarjongeren . Twee 
dagen voor de webinar krijgt u een 
deelname- link gemaild.

Opzet: webinar, met chat-interactie 
met de deelnemers
Geschikt voor: professionals en 
vrijwilligers in zorg en welzijn, en 
ieder ander die iets voor eenzame 
jongeren wil doen
Duur: 1,5 uur
Datum en tijdstip: donderdag 29 
oktober 15:30 tot 17:00 uur
Presentator: Jolanda van Gerwe van 
Stichting Join us
Kosten: gratis

Ontwerp Actieplan Omgevingslawaai 2018-2023,  
gemeente Oegstgeest
Op grond van hoofdstuk XI van de Wet milieubeheer heeft de gemeente 
Oegstgeest een (ontwerp) actieplan opgesteld. Op 6 oktober jl. heeft 
het college van burgemeester en wethouders besloten het Actieplan 
Omgevingslawaai 2018-2023 vast te stellen voor inspraak.

Uit de geluidsbelastingkaart, die 
door het college van burgemeester 
en wethouders van Oegstgeest 
is vastgesteld, is gebleken dat 
het binnenstedelijk wegverkeer 
de belangrijkste bron van 
geluidhinder is. In het actieplan zijn 
de belangrijkste knelpuntsituaties 
in beeld gebracht. Het actieplan 
beschrijft de maatregelen die nodig 
zijn om de leefomgevingskwaliteit 
te borgen door negatieve 
gezondheidseffecten ten gevolge van 
geluid te beperken. 

Inzage stukken
De stukken liggen vanaf donderdag 

15 oktober 2020 gedurende 
zes weken ter inzage tot en met 
woensdag 25 november 2020 bij de 
receptie van het gemeentehuis in 
Oegstgeest.
Het Actieplan Omgevingslawaai 
2018-2023 is ook gepubliceerd op de 
site van de Omgevingsdienst West-
Holland en kan daar bekeken worden 
( www.odwh.nl).

Zienswijzen
Gedurende de inzagetermijn 
kunnen schriftelijke zienswijzen 
met betrekking tot het 
ontwerpbesluit worden ingediend. 
Richt uw brief aan het college van 

burgemeester en wethouders van 
de gemeente Oegstgeest, per adres: 
Omgevingsdienst West-Holland, 
Postbus 159, 2300 AD Leiden. Voor 
het indienen van een mondelinge 
zienswijze kunt u bellen voor het 
maken van een afspraak.

Informatie
Omgevingsdienst West-Holland, via 
(071) 4083100 of  info@odwh.nl.
De ingebrachte zienswijzen betrekt 
het college bij de besluitvorming over 
het definitieve actieplan.
Tegen de vaststelling van het 
actieplan is, na verwerking van 
de ingediende zienswijzen, geen 
bezwaar of beroep mogelijk. 
Het actieplan bevat alleen 
beleidsvoornemens en voorgenomen 
maatregelen en is niet gericht op 
direct rechtsgevolg.


