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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 1200 (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

Facebook  www.facebook.com/Gemeente-Oegstgeest en 
twitter  www.twitter.com/gem_oegstgeest

Raadsbijeenkomsten 26 november en 1, 3, 8 en 10 
december 2020
Besluitvormende raadsbijeenkomst 26 november 2020 - aanvang 20.00 uur
In deze raadsbijeenkomst komen o.a. de volgende agendapunten aan de orde:
• Participatie omgevingsvisie 
• Benoeming lid Raad van Toezicht OPOO 
• Algemene plaatselijke verordening Oegstgeest 2020 
• BIZ De Kempenaer 2021-2025 
• Concept Actieplan omgevingslawaai 2018-2023 gemeente Oegstgeest 
• Belastingverordeningen 2021     
• Vaststellen Nota van Uitgangspunten t.b.v. bestemmingsplan Ganzeneiland 
• Bespreking situatie Covid-19 / Wensen en bedenkingen Regionaal toepassingskader Tijdelijke wet maatregelen 

Covid-19 (Rtwm) van de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) 
• Stukken ter kennisneming

Beeldvormende raadsbijeenkomst 1 december 2020 - aanvang 20.00 uur
In deze raadsbijeenkomst komt het volgende agendapunt aan de orde:
• Nota Verbonden Partijen 

Oordeelsvormende raadsbijeenkomst Burger 3 december 2020 - aanvang 20.00 uur
In deze raadsbijeenkomst komen de volgende agendapunten aan de orde:
• RKC - Onderzoeksplan 2021 – Presentatie en ophalen onderwerpen
• Continuering financiële bijdrage Stichting Dorpsmarketing Oegstgeest
• Wijziging verordening wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2020
• Evaluatie sociaal domeinplan Oegstgeest 2017-2020
• Wijziging wet gemeentelijke schuldhulpverlening 2021  

Gezamenlijke oordeelsvormende raadsbijeenkomst Burger en Ruimte 8 december 2020 – aanvang 20.00 uur
In deze raadsbijeenkomst komen de volgende agendapunten aan de orde:
• Initiatiefvoorstel Hart voor Oegstgeest Afhandeling brief van Stichting Behoud Wilhelminapark en Geesten d.d. 

10 september 2020
• Afvalstoffenverordening 2021   
• Decemberwijzigingen 2020

Commissie Regiozaken 10 december 2020 – aanvang 20.00 uur 
In deze raadsbijeenkomst komen de volgende agendapunten  aan de orde:
• Servicepunt71
• Holland Rijnland
• Omgevings Dienst West Holland (ODWH)
• Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM) – Wijziging Gemeenschappelijke 

Regeling RDOG HM
• Verbonden partijen en overige samenwerkingen – 1e wijziging Gemeenschappelijke Regeling  werkbedrijven 

Kust, Duin- en Bollenstreek
• Samenwerking in de Leidse Regio

De besluitvormende raadsbijeenkomst van donderdag 26 november, de beeldvormende raadsbijeenkomst van 
dinsdag 1 december, de oordeelsvormende raadsbijeenkomst Burger van donderdag 3 december, de gezamenlijke 
oordeelsvormende raadsbijeenkomst Burger en Ruimte van dinsdag 8 december en de commissie Regiozaken 
van donderdag 10 december vinden digitaal plaats in verband met de aangescherpte coronamaatregelen. De 
raadsleden vergaderen via Microsoft Teams.

Wilt u inspreken? Dit kan voor de oordeelsvormende raadsbijeenkomst Burger van 3 december, de gezamenlijke 
oordeelsvormende raadsbijeenkomst Burger en Ruimte van 8 december en de commissie Regiozaken van 10 
december. Meldt u zich dan uiterlijk op respectievelijk woensdag 2 december, maandag 7 december en woensdag 9 
december  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!

Schade aan bomen in de Frans Halslaan
De nutsbedrijven werken in de Frans 
Halslaan aan de vervanging van oude 
gasleidingen, als onderdeel van de 
vervanging van dergelijke leidingen 
in de wijk Oudenhof. Tijdens deze 
werkzaamheden is een aantal 
bomen zodanig beschadigd geraakt 
dat ze dreigden om te vallen. De 
brandweer heeft de bomen zondag 
eerst gestabiliseerd. We hebben ze 
dezelfde avond stevig teruggesnoeid. 
Maandagochtend zijn de stammen 
weggehaald.

De ontstane situatie is allereerst 
vervelend voor direct aanwonenden. 
Wij kunnen ons voorstellen dat zij erg 
geschrokken zijn. Bewoners in andere 
delen van de wijk Oudenhof, waar de 
vervanging van dergelijke leidingen 
in de komende periode is voorzien, 
willen uiteraard verzekerd zijn van 
een veilige uitvoering  met zo min 
mogelijk schade aan het groen. 

We hebben als gemeente een 
vergunning verleend voor de 
werkzaamheden van de nutsbedrijven 
met als voorwaarden veiligheid en 
behoud van de bomen. 
Nu blijkt dat er een inschattingsfout 
gemaakt is bij de gekozen techniek om 
bij de leidingen te werken. Grotere 
en stabiliserende boomwortels zijn 
beschadigd en er is teveel grond 
weggehaald rondom de leidingen en 
de bomen. Hierdoor zijn de bomen 
instabiel geworden. 

We maken nu nadere afspraken 
met de nutsbedrijven over de 
werkzaamheden. We zullen extra 
toezicht houden op de naleving van 
deze afspraken. De overgebleven 
bomen worden gecontroleerd. Zodra 
de werkzaamheden het toelaten, 
planten we nieuwe bomen aan waar 
dat gelet op de ontstane  schade 
nodig is. 

Gemeente Oegstgeest - 
bestemmingsplan 1e partiele herziening 
Nieuw-Rhijngeest Zuid (bedrijven)
Het college van burgemeester en 
wethouders maakt bekend dat 
het bestemmingsplan 1e partiele 
herziening Nieuw-Rhijngeest 
Zuid (bedrijven) NL.IMRO.0579.
BPNRGZparhz1-VA01, 
overeenkomstig artikel 3.8 lid 3 
van de Wet ruimtelijke ordening, 
door de raad op 24 september 2020 
is vastgesteld. Met ingang van 12 
november tot 23 december ligt het 
herstelbesluit ter inzage.

Het plangebied van dit 
bestemmingsplan ligt ten zuiden van 
Park Landskroon, onder het verlengde 
van de Wassenaarseweg. De globale 
grenzen van het plangebied zijn de 
A44 aan de oostzijde, de N206 aan de 
zuidzijde en het bestaande en nieuwe 
woongebied aan de Oude Rijn aan de 
westzijde. 

Met de herziening van het 
vastgestelde bestemmingsplan 
Nieuw-Rhijngeest Zuid (bedrijven) 
is beoogd onderdelen te wijzigen die 
het vestigen van Life Science & Health 
bedrijven momenteel compliceren. 
Het bestemmingsplan en de 
bijbehorende stukken zijn digitaal 
beschikbaar op 
 www.ruimtelijkeplannen.nl en op 
de website van de gemeente 

 www.oegstgeest.nl/nu-ter-inzage/. 
Ook kan een papieren versie van het 
bestemmingsplan met bijbehorende 
stukken gedurende deze termijn bij 
de receptie van het gemeentehuis, 
Rhijngeesterstraatweg 13 te 
Oegstgeest worden ingezien. 
Nadere informatie is verkrijgbaar 
bij Team Ruimte/Beleid en Advies, 
telefoonnummer 14071.

Beroep 
Zij die tijdig bij de gemeenteraad 
zienswijzen hebben ingediend 
en belanghebbenden aan wie 
redelijkerwijs niet kan worden 
verweten dat zij geen zienswijzen 
als bedoeld in artikel 3:15 Awb naar 
voren hebben gebracht, kunnen 
binnen zes weken na de dag waarop 
het besluit is bekendgemaakt 
beroep instellen bij de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de 
Raad van State, Postbus 20019, 
2500 EA Den Haag. Diegenen die 
beroep hebben ingesteld kunnen 
eveneens een verzoek om voorlopige 
voorziening bij de Voorzitter van 
de afdeling Bestuursrechtspraak 
van de Raad van State indienen. 
Voor het in behandeling nemen van 
het beroepschrift is griffierecht 
verschuldigd.

Vergunningen en bekendmakingen
Ingekomen aanvragen 
omgevingsvergunning
• Adriaan Roland Holstaan 6 

–plaatsen dakkapel voor- en 

achterdakdakvlak woning 
(16-11-2020/5601947)

• J.C. Bloemlaan 2 – plaatsen 
dakkapel voordakvlak woning 

(16-11-2020/5603977)
• Begonialaan 13 – verbouw woning 

(11-11-2020/5590285)

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.
• Charlotte de Bourbonlaan 

11 – plaatsen dakramen 
(10-10-2020/Z-20-135146)

• Hofbrouckerlaan 76 – plaatsen 
dakkapel voordakvlak woning 



(10-11-2020/Z-20-137176)
• Jan Steenlaan 2A - doorbraak 

binnenmuur woning 
(16-11-2020/Z-20-137456)

• Jan Steenlaan 20 – doorbraak 
binnenmuur woning 
(10-11-2020/Z-20-137781)

• Simon van Ooststroomhof 
30 – uitbreiden woning 
(13-11-2020/Z-20-138058)

• van Houdringelaan 6 – 
doorbraak binnenmuur woning 

(16-11-2020/Z-20-137848)

Geweigerd:
• Luchtenburg 7 – plaatsen 

erfafscheiding en vlonders 
(10-11-2020/Z-20-136359)

Bezwaar
Tegen de verleende en geweigerde 
omgevingsvergunningen 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/weigering.

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.
• B, 3931, Deelplan 19, Oegstgeest 

aan de Rijn (Eiland van Oegstgeest) 
– bouw 51 woningen (5431255)

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


