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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

Vergunningen en bekendmakingen
Ingekomen aanvragen 
omgevingsvergunning
• OGT00C,nr. 7052 

(Haarlemmertrekvaart) - innemen 
waterdeel als ligplaats woonboot/ 
schip (10-11-2020/5312091)

• Clinckenburgh 16 – kappen boom 
(02-11-2020/5568769)

• Rhijngeesterstraatweg 31 – 
handelen in strijd met regels 
ruimtelijke ordening t.b.v. 
winkelfunctie voor een periode van 
een jaar (05-11-2020/5576305)

• Spaargarenstraat 9  – aanleg 
zonnepanelen (08-11-2020/ 
5577701)

• Spaargarenstraat 11 

– aanleg zonnepanelen 
(08-11-2020/5583027)

• Wilthoeflaan 15 – plaatsen 
dakkapel voordakvlak woning 
(03-11-2020/5569975)

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.
• sectie OGT00C, nr. 7781 

(Abtspoelweg/Sportpark 

Overveer) – vervangen 
van 2 natuursportvelden 
door 2 kunstgrasvelden 
(03-11-2020/Z-20-135957)

• Piet Heinlaan 8 – plaatsen dakkapel 
(03-11-2020/Z-20-137177)

• Terweeweg 71 – kappen boom 
(09-11-2020/Z-20-135446)

• van Wijckersloothplein 1 – plaatsen 
tuinkas (03-11-2020/Z-20-136114)

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.
• Koninginnelaan 15 – renovatie 

woning (5444663)

Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Oegstgeest maken 
bekend dat zij in het kader van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht 
hebben besloten voor deze aanvraag  
de beslistermijn te verlengen met 6 
weken.


