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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. 

• Maatjesproject voor kinderen
Als maatje bij Vitalis word je gekoppeld aan een kind of een jongere. 
Jullie worden gematcht op basis van karakter en temperament, gedeelde 
interesses, de behoefte van het kind en natuurlijk jouw kwaliteiten! Als je 
gekoppeld bent, ga je wekelijks een middag met elkaar op pad. Dit kan ook 
eens per veertien dagen. Jullie kiezen zelf welke dag en welk tijdstip

• Assisteren bij dagopvang voor ouderen met een lichte dementie
Op de dagbesteding in Hofwijck of in van Wijckerslooth komen mensen 
met dementie of met somatiek van 9.30 uur tot 16.00 uur voor een leuke 
invulling van hun dag. De dag staat in het teken van het kunnen leggen 
van sociale contacten, structuur in de dag en deelname aan activiteiten 
die ze leuk vinden. Heb je geduld en gevoel voor humor, ben je sociaal 
vaardig en heb je begrip voor dementie; voor de ochtend of de middag is 
ondersteuning welkom!

Kijk voor meer informatie over vrijwilligerswerk op  www.dorpskracht.nl

Vergunningen en bekendmakingen
Ingekomen aanvragen 
omgevingsvergunning
• Clinckenburgh 16 – kappen boom 

(02-11-2020/5568769)
• Eli Heimanshof 49 - gevelwijziging 

en vervangen van kozijnen  
(01-11-2020/ 5565021)

• Hendrik Andriessenlaan 
60 – verbouw garage 
(22-10-2020/5542691)

• Hofdijck 19 - plaatsen van pergola's 
aan de voor- en achterzijde 
achtertuin (20-10-2020/5536645)

• Simon Vestdijklaan 30 – 
plaatsen fietsenberging 
(27-10-2020/5554345)\

• Theo Talboolaan 7 – plaatsen 
dakkapel voordakvlak woning 
(02-11-2020/5565767)

• van Cuycklaan 5 - uitbreiding 1e 

verdieping en verhogen garage  
(27-10-2020/ 5314353)

• van Cuycklaan 14 – aanbouw 
badkamer (26-10-2020/5550129)

• Wickenburg 3 – aanleg inrit 
(20-10-2020/5534691)

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.
• Endegeesterstraatweg 

15 – vervangen schuur 
(02-11-2020/Z-20-136991) 

• Jan van Ruusbroeclaan 

2 – plaatsen dakopbouw 
(27-10-2020/Z-20-136624)

• Geversstraat 12 – bouw dakkapel 
(30-10-2020/ Z-20-137019) 

• Pieter de Hoochlaan 13 – plaatsen 
dakkapel voordakvlak woning 
(20-10-2020/Z-20-136919)

• Rhijnhofweg 2 – 
plaatsen erfafscheiding 
(27-10-2020/Z-20-136969)

• Spaargarenstraat – bouw 
Martha Flora huis (27-10-2020/ 
Z-20-137279)

• Terweeweg 8 – splitsen woning 
(20-10-2020/Z-20-136471)

• Warmonderweg 68 – doorbraak 
muur achtergevel en hal 
(27-10-2020/Z-20-137690)

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.

Verlengen beslistermijn.
• Haaswijklaan 11 – plaatsen 

dakkapel (5416047)
• Luchtenburg 7 – plaatsen 

erfafscheiding (53927659) 

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

Collegebesluit beleidsregels Bomenverordening 
Oegstgeest 2019
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft op 6 oktober 2020 
de beleidsregels Bomenverordening 
2019 vastgesteld. Dit zijn: 

1. Beoordelingscriteria Bomenlijst
2. Toewijzingsgronden 

omgevingsvergunning vellen 
Artikel 4 Bomenverordening 
Oegstgeest 2019

3. Beoordelingscriteria 
omgevingsvergunning vellen 
Artikel 6 Bomenverordening 
Oegstgeest 2019

Korte toelichting
Om uitvoering te kunnen geven aan 
de Bomenverordening 2019 heeft 
het college beleidsregels opgesteld. 
Dit zijn richtlijnen die duidelijkheid 
scheppen over de wijze waarop 
het college uitvoering geeft aan 
de Bomenverordening. Het gaat 
hierbij om beoordelingscriteria 
voor het vaststellen van 
Monumentale en Waardevolle 
houtopstanden (Bomenlijst) 
en om toewijzingsgronden en 
beoordelingscriteria waaraan 
de aanvragen voor een 

omgevingsvergunning tot vellen 
houtopstand worden getoetst.

Inwerkingtreding
De beleidsregels treden in werking 
op de eerste dag na de dag van 
bekenmaking ervan (28 oktober 
2020). 

Inzage
De stukken zijn vanaf 29 oktober 
2020 tot en met 9 december 2020 in 
te zien op de gemeentelijke website 
via  www.oegstgeest.nl/bomen. 
De stukken zijn ook in te zien bij 

Eerst checken, dan klikken
Bent u steeds vaker online deze 
dagen? Internetcriminelen zijn dat 
ook. Krijgt u een onverwacht of 
vreemd betaalverzoek, tekstbericht 
of e-mailtje binnen? Let dan op! Als 
iemand u vraagt om snel geld over 
te maken of persoonsgegevens te 
overhandigen, dan weet u wat u 
te doen staat…eerst checken, dan 
klikken!

Hoe kunt u checken? 
• Check de URL (het adres) van een 

link door er met de muis op te gaan 

staan (niet klikken!). Kijk goed of er 
vreemde tekens of woorden in de 
URL staan.

• Check het telefoonnummer/ 
e-mailadres van de afzender.

• Komt het bericht van een bekende 
met een nieuw nummer of van 
een bedrijf? In het geval van een 
bekende belt u het oude nummer 
ter controle. In het geval van een 
bedrijf kunt u het nummer op 
Google zoeken en opbellen. De 
belastingdienst of de bank zal u 
nooit een sms bericht versturen 

met daarin een link daar een 
betaalverzoek.

Kijk voor meer informatie op 
 www.veiliginternetten.nl/
maakhetzeniettemakkelijk/  

Nieuwe tariefstructuur afvalstoffenheffing vanaf 2021
In de raadsvergadering van 
donderdag 29 oktober 2020 
heeft de gemeenteraad de 
nieuwe tariefstructuur voor de 
afvalstoffenheffing vastgesteld. 
Dit betekent dat de tarieven vanaf 
2021 gebaseerd zijn op de grootte 
van het huishouden (eenpersoons, 
tweepersoons of meerpersoons).

Waarom is deze aanpassing nodig?
De huidige tariefstructuur is 
gebaseerd op de grootte van de 
container. Sinds de overstap op 

nascheiding van plastic, metalen 
en drankenkartons (PMD) hebben 
inwoners meer huishoudelijk afval 
in hun minicontainer en zijn veel 
kleine minicontainers vervangen 
door minicontainers van 240 liter. De 
tariefstructuur sluit daarom niet meer 
aan op de huidige situatie.

Waarom deze tariefstructuur?  
Grotere huishoudens produceren 
in principe meer huishoudelijk afval 
dan eenpersoonshuishoudens. 
Met deze structuur zijn de kosten 

voor het ophalen en verwerken 
van afval eerlijker verdeeld over de 
huishoudens. Deze tariefstructuur 
wordt ook gebruikt voor bijvoorbeeld 
de rioolheffing.

Wat betekent dit voor de kosten per 
huishouden?
Dat verschilt en kan positief of 
negatief zijn. De gemeenteraad 
stelt de tarieven voor de 
afvalstoffenheffing eind 2020 
definitief vast.

Begrotingsraad op 5 en 10 november
Elders in deze krant vindt 
u meer informatie over de 
Programmabegroting 2021-2024 
op 5 en 10 november door de 
gemeenteraad wordt behandeld. 

Beide vergaderingen zijn dit jaar 
digitaal en beginnen om 19.30 uur. 
De begrotingsvergaderingen zijn live 
te volgen op  www.gemeenteraad.
oegstgeest.nl. 

Webinar Regionale Energie Strategie
Op woensdagavond 4 november 
organiseerd Holland Rijnland, 
tussen 20:00 en 21:30 uur, een 
webinar over de Regionale Energie 
Strategie, de RES. Dertien gemeenten, 
waterschappen, de provincie, de 

netbeheerder en andere partijen 
maken samen plannen die bijdragen 
aan de nationale doelstelling om in 
2050 energieneutraal te zijn. Wilt u 
hier meer over weten, meld u aan via 
 www.oegstgeest.nl/RES/.

de receptie van het gemeentehuis 
van Oegstgeest, maandag tot en 
met vrijdag geopend van 9.00 tot 
12.00 uur. Voor een afspraak belt 
u 14071. We verzoeken u hiervan 
alleen gebruik te maken als het echt 
niet anders kan.  Omdat ook wij 

maatregelen nemen om verspreiding 
van het coronavirus tegen te gaan, 
werken we met minder medewerkers. 

Bezwaar en beroep
Tegen dit besluit staat geen bezwaar 
of beroep open.


