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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

Oegstgeest kan niet zonder vrijwilligers. 
Gezamenlijk vormen zij de kracht van Oegstgeest. 

• SchuldHulpMaatje
Zonder de rol van de professionele instanties over te nemen help je als 
SchuldHulpMaatje tijdens het (wekelijkse) inloopspreekuur mensen met al 
hun vragen over financiën. In Leiden en omgeving bemensen wij op diverse 
plekken (wekelijkse) inloopspreekuren. Voor de continuïteit en vertrouwen 
van de inwoners is het van belang vaste gezichten per spreekuur te hebben. 
De meeste spreekuren zijn wekelijks, sommige tweewekelijks en sommige 
maandelijks. Jouw taak: je ontvangt de hulpvragers, stelt ze op hun gemak, 
bekijkt de vraag en helpt direct bij eenvoudige vragen. 

• Vrijwillig gastheer/vrouw in het Dorpscentrum
Ben jij een gastheer of gastvrouw pur sang en heb jij gastvrijheid hoog in 
het vaandel staan? En wil jij je als vrijwilliger inzetten op dit gebied? Het 
enige wat je nodig hebt is een flinke dosis enthousiasme, een glimlach op je 
gezicht en een passie voor gastvrijheid en omzien naar een ander. Je gaat 
aan de slag in het Dorpscentrum in Oegstgeest en je werkt samen in een 
team van gezellige collega-vrijwilligers. Je taken kunnen variëren van het 
ontvangen en welkom heten van gasten tot het klaarmaken van een ruimte 
voor ontvangst. 

Kijk voor meer informatie over deze oproepen op  www.dorpskracht.nl

Volg ons op Facebook 
 www.facebook.com/

Gemeente-Oegstgeest

Volg ons op twitter 
 www.twitter.com/gem_oegstgeest

Raadsbijeenkomsten 15 en 17 
december 2020
Beeldvormende raadsbijeenkomst Burger 15 december 2020 - aanvang 
20.00 uur
In deze raadsbijeenkomst komt het volgende agendapunt aan de orde:
• Corona (De raad zal beeldvormend spreken met vertegenwoordigers 

van maatschappelijke instanties en belangenverenigingen over de 
coronacrisis.)

Besluitvormende raadsbijeenkomst 17 december 2020 - aanvang 20.00 
uur
In deze raadsbijeenkomst komen o.a. de volgende agendapunten aan de 
orde:
• Wijziging verordening wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 

2020
• Wijziging wet gemeentelijke schuldhulpverlening 2021  
• Afvalstoffenverordening 2021   
• Verordening rioolheffing 2021 
• Wijzigingsverordening leges 2021   
• Decemberwijzigingen 2020 
• Zienswijze gemeenteraad begrotingswijziging groep 3 vris 
• Wijziging Gemeenschappelijke Regeling RDOG HM 
• 1e wijziging Gemeenschappelijke Regeling  werkbedrijven Kust, Duin- 

en Bollenstreek
• Continuering financiële bijdrage Stichting Dorpsmarketing Oegstgeest 
• Initiatiefvoorstel Hart voor Oegstgeest Afhandeling brief van Stichting 

Behoud Wilhelminapark en Geesten d.d. 10 september 2020  
• Stukken ter kennisneming

De beeldvormende raadsbijeenkomst Burger van dinsdag 15 
december en de besluitvormende raadsbijeenkomst van donderdag 
17 december vinden digitaal plaats in verband met de aangescherpte 
coronamaatregelen. De raadsleden vergaderen via Microsoft Teams.

Wilt u inspreken? Dit kan voor de beeldvormende raadsbijeenkomst 
Burger van 15 december. Meldt u zich dan uiterlijk op maandag 14 
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!

Vergunningen en bekendmakingen
Ingekomen aanvragen 
omgevingsvergunning
• Annie M.G. Schmidtlaan 

37 – dakkapel zijgevel 
(02-12-2020/5642531)

• Boerhaaveplein 21 – aanbrengen 
uitgifte-automaat voor medicijnen 
(07-12-2020/5653437)

• Jaagpad  – bouw woning 
(01-12-2020/4962375)

• Jac. P. Thijsselaan 55 – 
aanpassen/wijziging verleende 
omgevingsvergunning dakopbouw 
31-10-2018/  Z/17/107734  
(01-12-2020/5641863)

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.
• Koninginnelaan 15 – verbouw 

woning (02-12-2020/Z-20-136875) 
• Mauritslaan 5 - aanleggen van een 

uitrit (02-12-2020/ Z-20-137531)

• Nicolaas Maeslaan 11 – 
plaatsen dakkapel voordakvlak, 
gevelwijziging en constructieve 
doorbraak binnenmuur woning 
(02-12-2020/Z-20-137850)

• Rhijngeesterstraatweg 31 – 
handelen in strijd met regels 
ruimtelijke ordening t.b.v. het 
gebruiken van de bestaande 
horecalocatie als tijdelijke 

winkelfunctie van 4 december 
2020 t/m 25 mei 2021 
(04-12-2020/Z-20-138811)

Van rechtswege verleende 
omgevingsvergunning.
• Oudenhoflaan 27 – 

wijziging constructie 
(04-12-2020/Z-20-132931)

Webinar “de 
Welkome Buurt”  
(Save the date 18 
januari  19.30 uur)
Dé eenzaamheid oplossen kan 
niemand, maar de eenzaamheid 
van iemand doorbreken kunnen we 
allemaal. Tijdens dit interactieve 
webinar gaan we in op de vraag wat 
u kunt doen om eenzaamheid van 
buren/wijkgenoten te verminderen. 

Er wordt ook ingegaan op de 
eenzaamheid die er is bij mensen die 
om allerlei redenen zichzelf als anders 
zien en/of door de buurt als anders 
worden ervaren. Wat kun je als buren 
doen om de verbinding met hen te 
leggen? 

Petra van der Horst verzorgt het 
webinar. Zij is sociaal professional 
en associate member van Movisie,  
verbonden aan Samen Sterk Zonder 
Stigma en directeur van de Koepel 
Adviesraden Sociaal Domein.
Het project Samen tegen 
eenzaamheid biedt u dit webinar 
gratis aan. Iedereen die in zijn/
haar buurt de eenzaamheid wil 
helpen verminderen is welkom. 
Noteer de datum vast, begin 
januari volgt informatie over de 
aanmeldprocedure. Uw plaatsje 
verzekeren? Meld u dan nu aan via  

www.oegstgeest.nl/welkomebuurt   

Uitslag winactie afvalambassadeurs

Eveline Endler: “Een duurzaam gezinsleven is écht niet 
moeilijk!”
Eveline Endler bewijst met haar 
gezin dat duurzaam én comfortabel 
leven prima hand in hand gaan. Zo 
min mogelijk afval produceren, is 
daar een vanzelfsprekend onderdeel 
van. Reden voor partner Diederik 
om Eveline te nomineren als 
Oegstgeester Afvalambassadeur. 
Een titel die ze met recht verdient: 

ze is niet alleen zélf bewust met afval 
bezig, maar helpt anderen met haar 
blog en kledingwinkel ook op weg. 

Op  www.gagoedoegstgeest.nl/
thema/circulair leest u een uitgebreid 
interview met Eveline. Daarin 
vertelt ze over het verkooppunt 
voor tweedehands kinderkleding 

dat ze recent is gestart. En ze legt uit 
hoe haar duurzame leefstijl er in de 
praktijk uitziet. Van een biologisch 
groentepakket zónder plastic 
verpakkingen tot zelf brood bakken 
en van shampoobar tot het repareren 
van apparaten. Benieuwd naar meer 
tips van Eveline? Surf dan eens naar 
 www.degroenefamilie.nl .

Koop lokaal, vermijd drukte en volg de 
regels 
Met de kerstdagen voor de deur 
gaan veel mensen er op uit om 
inkopen te doen. De dagelijkse 
boodschappen moeten worden 
gedaan, maar natuurlijk gaan 
mensen ook op zoek naar passende 
kerstcadeautjes voor onder de boom. 

De winkeliers in Oegstgeest 
verwelkomen u graag, maar houdt 
u zich aan de coronaregels en kom 

bij voorkeur op een rustig moment 
van de dag. Deze boodschap 
staat op de poster die samen met 
Dorpsmarketing Oegstgeest is 
ontwikkeld en die de komende weken 
op diverse plekken in Oegstgeest 
hangt. Behalve de posters in het dorp 
vindt u de komende twee weken ook 2 
tekstkarren met dezelfde boodschap, 
een bij de De Kempenaerstraat en een 
bij de Lange Voort.



Bezwaar
Tegen de verleende  
omgevingsvergunningen reguliere 
procedure en van rechtswege 
verleende omgevingsvergunning 
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.

Verlengen beslistermijn.
• sectie OGT00E (Goudvinklaan/

locatie Rivierduinen) - realiseren 
16 begeleid wonen woningen 
voor de duur van 15 jaar 
(12-08-2020/5379953)

 
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

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.


