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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
• Carel Fabritiuslaan 21 - 

doorbraken woning en wijziging 
garagedeur naar pui voorgevel 
(14-12-2020/567157)

• de Voscuyl 1 – verbouw woning 
(14-12-2020/ 5614881)

• Juffermansstraat 64 - verbouw 
bijgebouw (09-12-2020/5661133)

• Martinus Houttuynhof 14 – 
maken dakterras op aanbouw 
(09-12-2020/5661259)

• Rhijngeesterstraatweg 28B 
- plaatsen dakkapel voor- en 
achterdakvlak woning (11-12-
2020/ 5665823)

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.
• Hofdijck 19 – plaatsen 

pergola’s achterzijde woning 
(14-12-2020/Z-20-138189)

• J.C. Bloemlaan 2 – plaatsen 
dakkapel voordakvlak 
(14-12-2020/Z-20-139159)

• Phia Berghoutlaan 21 - 
verhogen bestaande uitbouw 

(14-12-2020/Z-20-139250)
• Vincent van Goghlaan 17 

– aanbrengen airco-unit 
zijgevel woning (09-12-2020/ 
Z-20-137598)

Geweigerd:
• Rhijngeesterstraatweg 

13C – handelen in strijd met 
regels ruimtelijke ordening 
t.b.v. tijdelijke bewoning 
(09-12-2020/Z-20-135679) 

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.

Verlengen beslistermijn.
• Theo Talboolaan 7 – plaatsen 

dakkapel voordakvlak woning 
(5565767)

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.

Hartelijk dank!
Steeds vaker zijn inwoners, 
organisaties en ondernemers 
uit Oegstgeest betrokken bij 
plannen en projecten waar de 
gemeente aan werkt. Er zijn ook 
vele initiatieven vanuit en voor het 
dorp waar de gemeente een rol in 
speelt. In 2019 en 2020 hebben we 
gezamenlijk nagedacht over hoe 
we die samenwerking goed laten 
verlopen. Hoe we zorgen dat een 
participatieproces goed doordacht 
is, dat we een brede groep inwoners 
betrekken en dat duidelijk is wat we 
van elkaar mogen verwachten. 

We hebben met verschillende 
organisaties en inwoners gesproken 
over participatie in Oegstgeest. 
Bijvoorbeeld tijdens een bijeenkomst 
in het Dorpscentrum in oktober 2019.  
De persoonlijke ervaringen, kritische 
noten en ideeën hebben geholpen om 
onze aanpak te verbeteren. We willen 
iedereen die betrokken was bij dit 
thema hartelijk bedanken voor de tijd 
en inzet! 

Eén uitkomst uit de vele gesprekken 
was om meer mogelijkheden te 
creëren om digitaal mee te denken. 

Het nieuwe platform op  doemee.
oegstgeest.nl maakt dit mogelijk. Ziet 
u in het vervolg dit logo bij een artikel 
of foto? Dan kunt op het platform 
reageren!

Een Oegstgeest-Winterkalender voor 
alle inwoners
Op 16 december ontvangt iedere 
inwoner samen met de Oegstgeester 
Courant een Winterkalender. 

Deze kalender is samengesteld 
om met kleine en leuke tips 
inwoners van Oegstgeest aan te 
moedigen naar elkaar om te zien 
in de wintermaanden, die extra 
zwaar kunnen zijn vanwege de 
coronamaatregelen. Het Netwerk 
Samen tegen Eenzaamheid 

Oegstgeest biedt u deze kalender 
aan. Samen komen we deze winter 
door!

Geen Winterkalender ontvangen? 
Haal hem op in het Dorpscentrum 
of neem contact met ons op. Heeft 
u n.a.v. de kalender een leuk contact 
of een bijzondere ontmoeting? Dat 
vinden we leuk om terug te horen!
 sociaalmakelaar@oegstgeest.nl 

en 06 830 79884.

Milieustraat: extra open tijdens de kerstvakantie
Het is nog steeds druk op onze 
milieustraat. Daarom zijn wij in de 
kerstvakantie langer open. 

Van maandag 21 december tot en 
met donderdag 24 december bent 
u van harte welkom tussen 08.00 
uur en 15.00 uur. Woensdagavond 
23 december zijn wij ook open, van 
18.00 uur tot 20.30 uur. Vrijdag 25 

december is de milieustraat gesloten. 
Ook op zaterdag 26 december zijn wij 
gesloten. 
Van maandag 28 december tot en 
met donderdag 31 december bent u 
van harte welkom tussen 08.00 uur 
en 15.00 uur. Woensdagavond 30 
december zijn wij ook open, van 18.00 
uur tot 20.30 uur. Vrijdag 1 januari 
is de milieustraat gesloten. Zaterdag 

2 januari zijn wij weer open tussen 
08.00 uur en 12.00 uur. 
Breng uw afval alleen naar de 
milieustraat als het echt niet anders 
kan. Kom het liefst alleen of met 
maximaal 2 personen per voertuig. U 
volgt natuurlijk altijd de aanwijzingen 
op van onze collega’s. 
Wij wensen u fijne feestdagen en een 
gezond 2021!

Groot onderhoud uit aan bomen
Misschien heeft u de 
groenmedewerkers al aan de 
slag gezien in het dorp. In deze 
koudere maanden voeren we groot 
onderhoud uit aan het groen in 
Oegstgeest. Door bomen nu te 
snoeien, dood hout te verwijderen 
en zieke of dode bomen weg te halen 
of te vervangen, houden we ons 
bomenbestand gezond en divers.  

Voordat het onderhoud plaatsvindt, 
beoordeelt een boomspecialist 
alle bomen op hun gezondheid en 

stabiliteit. Het gaat hierbij dus om de 
bomen in uw woonwijk, maar ook in 
parken en langs bermen.  
In het filmpje op  www.oegstgeest.
nl/bomen stellen we u graag voor aan 
een expert die nu in Oegstgeest aan 
het werk is: Aernout Theunissen van 
Boomontzorging. Hij legt uit hoe hij 
een boom beoordeelt en waarom het 
nodig kan zijn om een boom te kappen. 
Het filmpje is ook te zien op onze 
pagina op Facebook. De boom die u in 
het filmpje ziet is in verband met de 
veiligheid al gekapt.


