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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

Raadsbijeenkomsten 5, 7 en 
14 januari 2021
Oordeelsvormende raadsbijeenkomst Ruimte 5 januari 2021 - aanvang 
20.00 uur
In deze raadsbijeenkomst komt o.a. de volgende agendapunt aan de orde:
• Stukken ter kennisneming

Oordeelsvormende raadsbijeenkomst Burger 7 januari 2021 - aanvang 
20.00 uur
In deze raadsbijeenkomst komen o.a. de volgende agendapunten aan de 
orde:
• Rapport van de RKC 'Verkennend onderzoek impact lockdown'  
• Stukken ter kennisneming

Beeldvormende raadsbijeenkomst Burger 14 januari 2021 - aanvang 
20.00 uur
In deze raadsbijeenkomst komt het volgende agendapunt aan de orde:
• Protocol integriteit

De oordeelsvormende raadsbijeenkomst Ruimte en Burger van dinsdag 
5 en donderdag 7 januari en de beeldvormende raadsbijeenkomst 
van donderdag 14 januari vinden digitaal plaats in verband met de 
aangescherpte coronamaatregelen. De raadsleden vergaderen via 
Microsoft Teams.

Wilt u inspreken? Dit kan voor de oordeelsvormende raadsbijeenkomst 
Ruimte van 5 januari, de oordeelsvormende raadsbijeenkomst van 7 
januari en de beeldvormende raadsbijeenkomst van 14 januari. Meldt 
u zich dan respectievelijk uiterlijk op maandag 4 januari, woensdag 6 
januari of woensdag 13 januari 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!

Gemeentehuis en gemeentewerf zijn 
vrijdag  25 december en vrijdag 1 januari gesloten

Hij gaat door: de lockdown kerstboom challenge!
Ben jij ook he-le-maal klaar met 
binnen zitten?  Doe dit jaar weer mee 
met de kerstboom challenge en win 
een cadeaubon van Intertoys!

Hoe doe je mee?
Je verzamelt zo veel mogelijk 
kerstbomen.  En om jullie hierbij 
te helpen vragen wij alle inwoners 
van Oegstgeest om hun kerstboom, 
zonder versiering natuurlijk, na de 
feestdagen aan de straat te zetten. 
Het inleveren van kerstbomen op de 
milieustraat is niet meer nodig! 

Voor elke boom die jij inlevert krijg je 
van ons een lootje. Hoe meer lootjes 
je hebt, hoe meer kans je dus maakt 
op die cadeaubon. Wij verloten in 
totaal maar liefst 23 cadeaubonnen 
van €10, €25 en €50.

De bomen inleveren doe je op:
• Woensdag 30 december van 12.00 

uur tot 15.00 uur
• Donderdag 7 januari van 12.00 uur 

tot 15.00 uur

Waar?
• parkeerterrein De Voscuyl
• Hofbrouckerlaan, ter hoogte van de 

hockeyvelden
• Jan Wolkerslaan, ter hoogte van de 

Joris de Witteschool
• Lijtweg, op de grote parkeerplaats
• JP Thijsselaan, bij de glasbakken
• Floresstraat, bij de glasbakken
• Park Landskroon ter hoogte van de 

dansschool

Bij het inleveren van de kerstbomen 
houden we natuurlijk altijd 1,5 meter 
afstand. 

We maken de winnaars online 
bekend op 13 januari op  
 oegstgeest.nl en onze pagina op 
Facebook! 
Dit jaar kunnen we jullie helaas niet 
uitnodigen voor de prijs uitreiking 
op het gemeentehuis. Daarom 
maakt wethouder Peter Glasbeek 
de winnaars  online bekend. Hou je 
lootje(s) bij de hand en bekijk het 
filmpje vanaf woensdag 13 januari op 
oegstgeest.nl of op onze pagina op 
Facebook. Gewonnen? Je cadeaubon 
haal je vanaf 14 januari op bij de 
wekomstbalie op het gemeentehuis. 

Wij wensen jullie heel veel plezier en 
succes! 

Meedoen? Vraag even toestemming aan je ouders of verzorgers. Uit veiligheidsoverwegingen hebben kinderen geen toegang 
tot de milieustraat. Voor kerstbomen die hier worden ingeleverd worden geen lootjes uitgegeven. 

Vervangende inzameling restafval op 
vrijdag 1 januari 
In wijk 6 wordt op nieuwjaarsdag, 
vrijdag 1 januari, geen restafval 
ingezameld. De inzameling vindt 
plaatst op zaterdag 2 januari vanaf 
07.30 uur. Het restafval van de 
hoogbouw wordt ook op zaterdag 2 

januari vanaf 07.30 uur ingezameld in 
plaats van op vrijdag 1 januari. 

De afvalkalender voor 2021 
downloaden? Ga naar  
 www.oegstgeest.nl/afvalkalender. 

Online activiteiten 
voor jeugd
Door alle coronamaatregelen zijn 
de dagen voor kinderen en jongeren 
ineens heel anders. Samenkomen 
kan vaak niet, sport en school staan 
stil…verveling en eenzaamheid 
liggen op de loer deze Kerstvakantie. 
We helpen jongeren graag om toch 
samen bezig te blijven en het leuk te 
houden.

Doe mee! Kijk op  www.oegstgeest.
nl/activiteitenlockdown of scan de QR 
code want er is genoeg te doen:
• Doe mee aan de grootste 

livestream van Oegstgeest 
• Speel de online escape room
• Online platform De Leidse Burcht 

biedt muziek, workshops en nog 
veel meer

• Join Us @ New Years Eve brengt 
jongeren uit het hele land bij elkaar

(Extra) Oud papier en karton?
Wij zien dat bijna alle inwoners 
van Oegstgeest hun oud papier en 
karton scheiden en wij stellen dit 
zeer op prijs.

Heeft u rond de feestdagen extra oud 
papier of karton? U kunt dit 24 uur 
per dag kwijt bij FC Oegstgeest en 
FIKS. 

De kartonnen dozen die naar FC 
Oegstgeest worden gebracht mogen 

ook naast de container worden 
geplaatst wanneer deze vol is. 
De vrijwilligers van de vereniging 
zullen de dozen dan verwerken in de 
perscontainer.

U kunt uw oud papier en karton 
zoals gebruikelijk ook kwijt in de 
ondergrondse containers in het dorp. 
Wij verzoeken u om geen spullen 
naast de ondergrondse containers te 
plaatsen. 

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

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!

Oudejaarsvuurwerk verboden 
Oud en nieuw wordt dit jaar 
net even anders. We vieren het 
thuis en met een klein groepje. 
Oudejaarsvuurwerk is er niet bij. 
Dit jaar is er een verbod op het 
verkopen, vervoeren en afsteken 
van consumentenvuurwerk in het 
hele land. Het verbod geldt niet voor 
fopvuurwerk en schertsvuurwerk 
(categorie F1), zoals trektouwtjes, 
knalerwten en sterretjes. 

Zo zorgen we er samen voor dat we 
de ziekenhuizen en politie niet extra 
belasten voor, tijdens en na oud en 

nieuw. Politie en BOA’s handhaven 
de vuurwerkregels. Als u zich niet 
aan de regels houdt, is de straf een 
boete van minimaal € 100. De boete 
voor het afsteken van vuurwerk is 
zelfs € 250. Jongeren tot 18 jaar 
kunnen een Halt-straf krijgen als 
zij toch vuurwerk afsteken. Het is 
ook verboden in het buitenland 
gekocht consumentenvuurwerk naar 
Nederland te vervoeren. De politie 
controleert daarom de komende tijd 
extra in de grensgebieden. 
Kijk voor meer informatie op  
 rijksoverheid.nl/vuurwerk 



Vergunningen en bekendmakingen
Ingekomen aanvragen 
omgevingsvergunning
• Floresstraat 6 – uitbreiden 

tandartsenpraktijk 
(15-12-2020/5672445)

• Haarlemmerstraatweg, gelegen 
naast Haarlemmerstraatweg 
20  – bouw 2 woningen 
(21-12-2020/5690719)

• Kamphuizenlaan 13 – verbouw 
woning (16-12-2020/4864105)

• Koolmeeslaan (locatie 
Endegeest) – kappen twee bomen 
(17-12-2020/5682813)

• Kwaakhaven 30 – verbouw woning 
(18-12-2020/ 5684117)

• Zandenburg – bouw 47 woningen, 
erfafscheidingen en een damwand 
(18-12-2020/5686183)

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.
• Friese Golfjes 5 – plaatsen schuur 

(21-12-2020/Z-20-135443)
• Hofbrouckerlaan 76 – plaatsen 

erker voorgevel woning 
(21-12-2020/Z-20-137880)

• Wilthoeflaan 15 – plaatsen 
dakkapel voordakvlak woning 
(22-12-2020/Z-20-138883)

Van rechtswege verleende 
omgevingsvergunning.
• Dorpsstraat 11 – 

plaatsen fietsenberging 
(15-12-2020/Z-20-132858)

Bezwaar
Tegen de verleende en 
van rechtswege 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.

Verlengen beslistermijn.
• Rhijngeesterstraatweg 

122 – plaatsen carport 
(01-10-2020/5471025)

• van Cuycklaan 5 – uitbreiden 1e 
verdieping woning en verhogen 
garage (27-10-2020/5314353)

• van Cuycklaan 14 – aanbouw 
badkamer (26-10-2020/5550129)

Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Oegstgeest maken 
bekend dat zij in het kader van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht 
hebben besloten voor deze aanvragen  
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.

Verleende vergunningen:
• Tijdelijke standplaatsvergunning 

t.b.v. De heer P. D. Jacobs, buurthuis 
De Kratong Curacaostraat 18 op 31 
december 2020, Z/20/139670 (21 
december 2020).

Welke gebieden zijn geschikt voor zonnevelden en windmolens? Geef uw mening!
In Nederland gaan we steeds meer energie duurzaam opwekken. Dit 
betekent meer zonnevelden en windmolens. Er zijn veel plekken om 
zonnevelden en windmolens te plaatsen. Maar niet alle plekken zijn even 
geschikt. Welke gebieden vindt u hiervoor geschikt? En welke minder, of 
helemaal niet? En wil u betrokken worden bij energieprojecten in uw buurt? 
Zo ja, hoe? 

Uw mening is belangrijk!
Laat weten wat u belangrijk vindt! Vul 
de regionale vragenlijst in en maak 

kans op 1 van de 10 tegoedbonnen 
van 25 euro. U vindt de vragenlijst 
op  doemee.oegstgeest.nl. 

Op dit platform vindt u naast de 
enquête meer informatie over de 
energiestrategie en de mogelijkheid 
om u aan te melden voor het webinar 
zon & wind op 13 januari 2021. 

Het invullen van deze vragenlijst 
duurt ongeveer tien minuten. De 
vragenlijst kan worden ingevuld tot 
en met 10 januari 2021. 

RES Holland Rijnland
De gemeente Oegstgeest werkt 
samen in de energieregio Holland-
Rijnland aan de Regionale 
Energiestrategie (RES). Hierin 
staat hoe en waar we energie 
kunnen besparen en duurzaam 
kunnen opwekken. Maar ook welke 
mogelijkheden er zijn om onze huizen 
zonder aardgas te verwarmen.


