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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

Volg ons op Facebook  www.
facebook.com/Gemeente-

Oegstgeest en twitter  www.
twitter.com/gem_oegstgeest

Vergunningen en bekendmakingen
Ingekomen aanvragen 
omgevingsvergunning
• de Kempenaerstraat 39C – 

verbouw van een fysiopraktijk 
eerste verdieping naar twee 
zelfstandige  (woon)appartementen 
(23-11-2020/5619777)

• Eli Heimanshof 33 - plaatsen 
raamkozijn in zijgevel woning 
(23-11-2020/5619117)

• Endegeesterstraatweg 15 – 
handelen in strijd met regels 
ruimtelijke ordening t.b.v. een aan 
huis gebonden bedrijfsactiviteit in 
een schuur (21-11-2020/5617563)

• Geversstraat 55 – interne 
verbouwing woning 
(18-11-2020/5609601)

• Juffermansstraat 64 – verbouw 
garage (17-11-2020/5607177)

• Martinus Houttuynhof 
14 – plaatsen dakterras op 
het dak van een aanbouw 
(23-11-2020/5621497)

• Phia Berghoutlaan 21 - verlengen 
van het dakvlak woning 
(18-11-2020/5608709)

• Rustenburgertuin 8 en 10 – aanleg 
inrit voor de duur van een jaar 
(20-11-2020/5615631)

• Willem de Mérodelaan 3 – het 
bouwen van een opbouw op 
een uitbouw van een woning 

(20-11-2020/5614877)

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.
• Haaswijklaan 11 – plaatsen 

dakkapel voordakvlak woning 
(18-11-2020/Z-20-136461)

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
• Tijdelijke standplaatsvergunning 

t.b.v. V.O.F. Vishandel Van der 
Plas, Lijtweg op 23, 24, 30 en 31 
december 2020, Z/20/139002 (19 
november 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.

Bekendmaking besluit 
omgevingsvergunning Christian 
Dopplerstraat 1 te Oegstgeest, OLO 
4922057.

Het college van burgemeester 
en wethouders van de gemeente 
Oegstgeest maakt bekend dat bij 
besluit van 24 november 2020 een 
omgevingsvergunning is verleend 
voor een inrichting (milieu) en 
strijdig gebruik voor BioPartner 5 
gelegen aan Christian Dopplerstraat 
1 te Oegstgeest. Ons kenmerk: 
Z/20/137181.
De omgevingsvergunning 
heeft betrekking op een 
bedrijfsverzamelgebouw voor 
bedrijven die biologisch en medisch 
onderzoek uitvoeren, met inbegrip 
van laboratoria waar gewerkt wordt 
met genetisch gemodificeerde 
organismen. 

Voor de aanvraag om 
omgevingsvergunning is de in 
afdeling 3.4 van de Algemene wet 
bestuursrecht (Awb) omschreven 
procedure gevolgd. Op grond van 
het bepaalde in artikel 3.10 Wabo 
in samenhang met afdeling 3.4 Awb 
heeft van donderdag 24 september 
2020 tot en met woensdag 4 
november 2020 een ontwerpbesluit 
met de bijbehorende stukken ter 
inzage gelegen.

De omgevingsvergunning en 
de bijbehorende stukken liggen 
gedurende 6 weken ter inzage van 

donderdag 26 november 2020 tot 
en met 6 januari 2021. De stukken 
zijn op werkdagen van 9.00 uur 
tot 16.00 uur in te zien bij de 
welkomstbalie van het gemeentehuis 
aan de Rhijngeesterstraatweg 13 te 
Oegstgeest.

Nadere informatie is te verkrijgen 
bij Team Ruimte onderdeel 
Vergunningen, via het algemene
telefoonnummer 14071.

Tegen een verleende 
omgevingsvergunning die tot stand 
is gekomen met de uitgebreide 
voorbereidingsprocedure kunnen 
belanghebbenden, binnen 6 weken na 
de dag waarop het besluit ter inzage 
is gelegd, beroep aantekenen bij de 
Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 
2500 EH Den Haag.
Beroep aantekenen kan alleen als er 
tijdens de ter inzagelegging van het 
ontwerpbesluit zienswijzen
zijn ingediend door deze 
belanghebbenden, of als de 
belanghebbenden redelijkerwijs 
niet kan worden verweten dat zij 
geen zienswijzen naar voren hebben 
gebracht.

Ontheffing stookverbod Mariahoevelaan 2B te Oegstgeest
De Omgevingsdienst West-Holland 
maakt namens het college van 
burgemeester en wethouders van de 
gemeente Oegstgeest het volgende 
bekend.

Op grond van artikel 10.63 tweede 
lid Wet milieubeheer hebben 
wij aan Scouting groep Sagara 
Satrya's, Mariahoevelaan 2B te 
Oegstgeest, ontheffing verleend van 
het bepaalde in artikel 10.2 eerste 
lid Wet milieubeheer (ontheffing 
stookverbod) voor het houden van 
negen kampvuren. De ontheffing 
wordt verleend voor het jaar 2021.

Bezwaar indienen
Tegen deze beschikking kunnen 
belanghebbenden tot en met 5 

januari 2021 een bezwaarschrift 
indienen gericht aan het college van 
burgemeester en wethouders van de 
gemeente Oegstgeest, per adres van 
de Omgevingsdienst West-Holland, 
Postbus 159, 2300 AD Leiden,o.v.v. 
‘bezwaarschrift Mariahoevelaan 2B te 
Oegstgeest’.

Het indienen van een bezwaarschrift 
heeft geen schorsende werking. Dat 
wil dus zeggen dat de beschikking 
na afloop van de bezwaartermijn 
in werking treedt. Dit kan worden 
voorkomen door in de genoemde 
periode een verzoek om voorlopige 
voorziening in te dienen. Dat verzoek 
moet in tweevoud, samen met een 
afschrift van uw bezwaarschrift 
worden gezonden aan de voorzitter 

van de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, Postbus 
20019, 2500 EA Den Haag.
De beschikking treedt niet in werking 
voordat op dat verzoek is beslist.

Inlichtingen
Wilt u meer informatie? Neem dan 
contact op met de Omgevingsdienst 
West-Holland via 071-4083100 of 
 info@odwh.nl. Vermeld hierbij het 
zaaknummer: 2020-018315.

 Jaarverslag klachten 2019 
In juni 2020 verscheen het 
definitieve Jaarverslag klachten 
2019 over de gemeente Oegstgeest. 
Dit jaarverslag geeft inzicht in het 
aantal en de aard van de in 2019 
ingediende klachten en de wijze van 
afhandeling. Uit het jaarverslag blijkt 
het volgende: 
In 2019 zijn 13 klachten ingediend. 

De meeste klachten (9) betroffen 
incorrecte afhandeling/communicatie: 
klachten waarbij de burger aangeeft 
dat de gemeente te laat heeft 
gereageerd of gecommuniceerd, 
of dat de procedures niet goed zijn 
verlopen. Twee klachten betroffen 
verder onheuse bejegening: klachten 
waarbij de burger aangeeft het 
optreden van een ambtenaar als 

beledigend, onbehoorlijk of onredelijk 
te ervaren. Er zijn in 2019 geen 
klachten ingediend over onjuiste 
informatie: klachten over niet-
correcte informatie bijvoorbeeld op 
het internet, of in brieven en folders. 

Tot slot vielen twee klachten in de 
categorie “overig”: klachten die 
niet duidelijk in een van de andere 
categorieën zijn onder te brengen. 11 
klachten zijn in overleg met de klager 
– dat wil zeggen informeel - opgelost. 
In het jaarverslag is vermeld dat de 
twee nog openstaande klachten naar 
verwachting binnenkort formeel 
worden afgedaan (middels een 
schriftelijke reactie van het college); 
klagers waren niet tevreden met de 
informele reacties. Dat is gebeurd.


