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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

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

Raadsbijeenkomsten 27 en 29 oktober 
en 3, 5 en 10 november 2020
Commissie Audit 27 oktober 2020 - aanvang 20.00 uur
In deze raadsbijeenkomst komt het volgende agendapunt aan de orde:
• Gesprek met de accountant – Controle 2020 

Besluitvormende raadsbijeenkomst 29  oktober 2020 - aanvang 20.00 
uur
In deze raadsbijeenkomst komen o.a. de volgende agendapunten aan de 
orde:
• Aanbieding petitie Leo Kannerschool
• Initiatiefvoorstel Onderzoek RKC energiebesparingsplicht 
• Wijziging BSGR 2020 (toetreding Velsen)
• Corona-rapportage 2020
• Vaststellen vergaderrooster 2021
• Wijziging tariefstructuur afvalstoffenheffing
• Samenwerkingsmodel Servicepunt71
• Bespreking situatie Covid-19
• Rapportage integriteit
• Motie vreemd aan de orde
• Stukken ter kennisneming

Extra oordeelsvormende raadsbijeenkomst Burger 3 november 2020 - 
aanvang 20.00 uur
In deze raadsbijeenkomst komt het volgende agendapunt aan de orde:
• Programmabegroting 2021-2024 

Raadsbijeenkomst – Begrotingsraad deel 1 - 5 november 2020 - 
aanvang 19.30 uur
In deze raadsbijeenkomst komt het volgende agendapunt aan de orde:
• Behandeling van de Programmabegroting 2021-2024 

Raadsbijeenkomst – Begrotingsraad deel 2 - 10 november 2020 - 
aanvang 19.30 uur
In deze raadsbijeenkomst komt het volgende agendapunt aan de orde:
• Behandeling van de Programmabegroting 2021-2024 

De commissie Audit van dinsdag 27 oktober, de besluitvormende 
raadsbijeenkomst van donderdag 29 oktober, de extra oordeelsvormende 
raadsbijeenkomst Burger van dinsdag 3 november en de Begrotingsraden 
deel 1 en deel 2 van donderdag 5 november en dinsdag 10 
november vinden digitaal plaats in verband met de aangescherpte 
coronamaatregelen. De raadsleden vergaderen via Microsoft Teams.

Wilt u inspreken? Dit kan voor de commissie Audit van 27 oktober en 
de extra oordeelsvormende raadsbijeenkomst Burger van 3 november. 
Meldt u zich dan uiterlijk op respectievelijk maandag 26 oktober en 
maandag 2 november voor 12.00 uur ’s middags aan via het mailadres van 
de administratief medewerker van de griffie dhr. M. de Jong,  griffie@
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!

Je denkt dat iemand eenzaam is en wat nu?
Samen tegen eenzaamheid Oegstgeest ontwikkelt signaleringshulp
In deze tijd is het voorkomen en 
verminderen van eenzaamheid 
nog belangrijker dan anders. 
Dé eenzaamheid oplossen 
kan niemand, maar íemands 
eenzaamheid doorbreken kunnen 
we allemaal! Daarom hebben we een 
signaleringshulp ontwikkeld. 

Het is een hulpmiddel voor iedereen 
die meer naar anderen wil omkijken. 
Volg de stappen die je kunt nemen 
en gebruik de tips om met iemand in 
gesprek te gaan waarvan je denkt dat 
die behoefte heeft aan meer contact.

We hebben deze signaleringshulp 
afgedrukt op stevig karton op A5 
formaat. Wilt u ook een bijdrage 

leveren aan het terugdringen van 
eenzaamheid? Stuur een mail naar 
pannekoek@oegstgeest.nl met uw 
naam en huisadres en u krijgt de 
signaleringshulp thuisgestuurd. 
Op een later tijdstip gaan we ook 
een training gaan aanbieden over 
het signaleren en doorbreken van 
eenzaamheid. Door de coronacrisis is 
op dit moment nog onzeker wanneer. 

Een mooi magazine, ook voor u
Weet u de weg naar welzijn en 
ondersteuning in Oegstgeest? Er ligt 
ook voor u een mooi magazine klaar 
waar alles overzichtelijk op een rij is 
gezet!

Oegstgeest heeft een nieuw 
magazine uitgebracht, boordevol 
informatie over zorg en welzijn 
in Oegstgeest, inclusief adressen 
en telefoonnummers van 
contactpersonen 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 u ouder bent of wanneer u 
met een beperking leeft. Of omdat u 
als vrijwilliger juist iets wil doen voor 
een ander. 

Op laten sturen of naar een afhaalpunt
U kunt het magazine naar uw 

huisadres op laten sturen, als u 
dat wilt stuur dan een mail naar  

sociaalmakelaar@oegstgeest.nl of bel 
met de gemeente via nummer 14071. 
Dan sturen wij het boekje graag toe. 

Wilt u het magazine liever ergens 
ophalen? Dat kan bij de volgende 
ophaalpunten:
• Gemeentehuis 

Rhijngeesterstraatweg 13
• Dorpscentrum Lijtweg 9 
• Bibliotheek Lange Voort 2T
• Zwembad Poelmeer  

Lange Voort 273
• Buurthuis de Kratong 

Curaçaostraat 18

Concept Erfgoednota Behoud door Bescherming, Benutting 
en Beleving ter inzage
De concept Erfgoednota Behoud 
door Bescherming, Benutting en 
Beleving ligt vanaf 26 oktober 
2020 tot 6 december 2020 ter 
inzage. In deze erfgoednota staat 
beschreven hoe Oegstgeest 
omgaat met beschermd 
erfgoed zoals monumenten en 
onbeschermd erfgoed, zoals 
karakteristieke panden en bepaalde 
groenstructuren. Vanuit historisch 
oogpunt is al het erfgoed belangrijk 
en alle bijzondere panden en 
groenstructuren dragen dan ook bij 
aan het karakter van het dorp. 

Het motto van deze beleidsnota is 
Behoud door Bescherming, Benutting 
en Beleving. Hieronder staan de 
belangrijkste uitgangspunten en 
ambities uit de nota:

• Nauwere samenwerking met lokale 
en regionale erfgoedpartners;

• Aansluiten bij provinciaal 
erfgoedbeleid;

• Stimuleren van erfgoededucatie en 
educatie op erfgoedlocaties;

• Toegankelijker maken van 
erfgoedlocaties;

• Beter betrekken van de ruimtelijk-
historische waarden in ruimtelijke 
ontwikkelingen.

De concept erfgoednota is digitaal 
te vinden op  www.oegstgeest.nl/
erfgoednota .

Leest u liever een geprinte versie? 
Gedurende de inzagetermijn ligt er 
bij de receptie van het gemeentehuis, 
Rhijngeesterstraatweg 13 te 
Oegstgeest een inkijkexemplaar 

voor u klaar (let op de aangepaste 
openingstijden van het gemeentehuis 
i.v.m. corona).

Belanghebbenden kunnen 
schriftelijk hun zienswijzen op de 
Erfgoednota indienen. Vermeld 
altijd uw naam en adresgegevens. 
Anonieme zienswijzen nemen wij 
niet in behandeling. De schriftelijke 
zienswijzen kunnen worden gericht 
aan het college van burgermeester 
en wethouders van Oegstgeest, 
t.a.v. Team Ruimte/ Beleid en Advies, 
postbus 1270, 2340 BG Oegstgeest, 
o.v.v. [Z/20/130506]/ zienswijzen 
Erfgoednota 2021. Ook kan de 
zienswijze verstuurd worden aan 
het emailadres  info@oegstgeest.
nl o.v.v. [Z/20/130506]/ zienswijzen 
Erfgoednota 2021.

Vergunningen en bekendmakingen
Ingekomen aanvragen 
omgevingsvergunning
• Juffermansstraat 64 – plaatsen 

dakkapel zijdakvlak woning 
(16-10-2020/5231617)

• Lange Voort 32 – plaatsen stalling 
voortuin voor een scootmobiel (15-
10-2020/ 5525429)

• Oude Rijnsburgerweg 79 - 
handelen in strijd met regels 

ruimtelijke ordening t.b.v. schenken 
alcoholische dranken in een 
dansschool (13-10-2020/5517923)

• Rhijngeesterstraatweg 
36 – plaatsen carport 

(14-10-2020/5523165)
• Rustenburgerpad nabij 

huisnummer 9 -  handelen in strijd 
met regels ruimtelijke ordening 
t.b.v. innemen standplaats 

(13-10-2020/5517659)
• Simon van Ooststroomhof 

30 - uitbreiding woning 
(15-10-2020/5523913)

• Willinklaan 16 – plaatsen dakkapel 



voordakvlak woning (18-10-2020/ 
5530831)

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.
• Annie M.G.  Schmidtlaan 61 – 

plaatsen dakkapel achterdakvlak 
woning (15-10-2020/Z-20-137178)

• Admiraal de Ruyterlaan 10 – 
plaatsen dakkapel voordakvlak 
woning (15-10-2020/Z-20-137599)

• Emmalaan 61 – plaatsen 
dakkapel voordakvlak woning 
(15-10-2020/Z-20-136955)

• H.P. Berlagelaan 35 – plaatsen 
twee meerpalen ligplaats 
(15-10-2020/Z-20-136096)

• Haarlemmerstraatweg 
6 – uitbouwen entree 
(13-10-2020/Z-20-134289)

• Haarlemmertrekvaart 20 – 
plaatsen twee overkappingen 
(13-10-2020/Z-20-135676)

• Prins Hendriklaan 7 – aanleg inrit 
(13-10-2020/Z-20-137802)

• Regentesselaan 22 – plaatsen 
dakkapel achterdakvlak woning 
(15-10-2020/Z-20-137458)

• Zilverstein 71 – uitbouw 
tweede verdieping 
woning(13-10-2020/Z-20-135445)

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.

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.

Verleende vergunningen:
• Drank- en Horecavergunning 

t.b.v. Q’s Horeca (LOHC), 
Hofbrouckerlaan 51, Z/20/129891 
(13 oktober 2020).

Bezwaar
Tegen de verleende vergunningen/
ontheffingen 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.

Mededeling verkeersbesluiten
• Een gehandicaptenparkeerplaats 

op kenteken aan te wijzen op 
de Gladiolenlaan ter hoogte 
van portiek 1-55 door middel 
van het plaatsen van het bord 
E06 met onderbord “37-JVB-9” 
zoals bedoeld in bijlage 1 van het 
Reglement Verkeersregels en 
Verkeerstekens 1990.

U kunt op  www.
officielebekendmakingen.
nl alle  informatie vinden over 
de ter inzagelegging en de 
bezwaarmogelijkheden.


