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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
• Endegeesterstraatweg 5 – verbouw 

gebouw (24-11-2020/5602791)
• Regentesselaan 3 – bouw 

dakopbouw en doorbreken 
draagmuur keuken in woning 
(26-11-2020/5631381)

Verleende omgevingsvergunningen 
reguliere procedure
Het college van burgemeester en 
wethouders en de burgemeester 
van Oegstgeest maken 
bekend dat zij onderstaande 
omgevingsvergunningen 

hebben verleend. De datum van 
bekendmaking staat bij het besluit 
vermeld.
• Dorpsstraat 53 – plaatsen 

zonnepanelen op een woning 
(30-11-2020/Z-20-135770)

• Hazenboslaan 38 – plaatsen 
noodstroomaggregaat 
(30-11-2020/Z-20-136443)

• Poelgeesterweg 1 – 
aanbrengen gevelpanelen 
aan voormalig koetshuis 
(26-11-2020/Z-20-137297)

Bezwaar
Tegen de verleende  

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.

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. Wetselaar Groente & 
Fruit, De Kempenaerstraat/
Koninginnelaan op 23 december 
2020, Z/20/139067 (30 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.
gebracht.

Gratis mondkapjes voor mensen met laag inkomen                                                                                                                                  
Vanaf 1 december is het verplicht om 
ook in winkels en openbare publieke 
ruimtes (bibliotheek, gemeentehuis 
etc) een mondkapje te dragen.  Voor 
mensen met een laag inkomen ( tot 
1200 euro voor een alleenstaande 
en tot 1700 euro voor een gezin) 
kan de aanschaf van mondkapjes 
problemen opleveren. Vandaar dat de 
gemeenteraad heeft besloten om de 
inwoners uit Oegstgeest met een laag 

inkomen gratis (stoffen) mondkapjes 
ter beschikking te stellen. Moet u en/
of uw gezin rondkomen van een laag 
inkomen en is het aanschaffen van 
mondkapjes een probleem?  Dan kunt 
u per persoon uit uw huishouden 2 
katoenen exemplaren ophalen in de 
hal van het gemeentehuis.

Hoe werkt het?
Tussen 9.00 en 13.00 uur bent u 

welkom in het gemeentehuis. U vult 
aan de balie uw naam en adres op 
een formuliertje in en dan kunt u 
de wasbare mondkapjes voor u en/
of uw gezin gratis meenemen (Kom 
alleen!). Het gaat om de mensen 
uit uw huishouden van 13 jaar en 
ouder. Kinderen jonger dan 13 jaar 
hoeven geen mondkapje te dragen. 
De mondkapjes zijn af te halen vanaf 
donderdag 3 december.

Nieuwe tarieven afvalstoffenheffing 
vastgesteld
In de raadsvergadering van 
donderdag 26 november 2020 
heeft de gemeenteraad de nieuwe 
tarieven voor de afvalstoffenheffing 
vastgesteld. Vanaf 2021 is de hoogte 
van uw afvalstoffenheffing gebaseerd 
op de grootte van uw huishouden 
(eenpersoons, tweepersoons of 
meerpersoons) en niet meer op de 
grootte van de minicontainer of 
gebruik van de verzamelcontainer in 
hoogbouw. Dit heeft gevolgen voor de 
hoogte van uw aanslag volgend jaar. 

Tarieven afvalstoffenheffing 2021
• Eenpersoonshuishoudens € 264,70 

• Tweepersoonshuishoudens  
€ 305,15 

• Meerpersoonshuishoudens  
€ 390,10

Let  op: voor een extra minicontainer 
betaalt u het tarief van een 
eenpersoonshuishouden bovenop het 
tarief dat u voor het eigen huishouden 
betaalt. 

Een nadere toelichting, 
rekenvoorbeelden en antwoord op 
veelgestelde vragen vindt u in het 
nieuwsbericht op 
 www.oegstgeest.nl.


