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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

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste 
nieuws van gemeente Oegstgeest? 

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

en twitter  www.twitter.com/gem_oegstgeest

De kerstboom challenge!
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:
• 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 veili g
heidsoverwegingen hebben kinderen 
geen toegang tot de milieu straat. Voor 
kerstbomen die hier worden ingeleverd 
worden geen lootjes uitgegeven.

Vergunningen en bekendmakingen
Ingekomen aanvragen 
omgevingsvergunning
• Lange Voort 46 – vergroten woning 

(30-12-2020/5710251)
• Lijtweg 15 – brandveilig gebruik 

gebouw (25-12-2020/5703185)
• Oude Rijnzichtweg 41 – 

vervangen dakpannen woning 
(29-12-2020/5708783)

• Piet Heinlaan 27 – plaatsen 
dakkapel voordakvlak woning 
(30-12-2020/5561959)

• sectie OGT00E, nr. 3370 
(Wickenburg) – bouw woning, 
plaatsen erfafscheiding, aanleg 
inrit en voorzieningen t.b.v. 
werkzaamheden bouw woning 
(31-12-2020/5408267)

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.
• Haarlemmertrekvaart 226 – 

vervangen bestaande waterwoning 
(28-12-2020/ Z-20-137454)

• Rustenburgerpad 9 – handelen 
in strijd met regels ruimtelijke 
ordening t.b.v voor een standplaats 
(28-12-2020/Z-20-138174)

• Tulpenburg – bouw 51 woningen 
(31-12-2020/Z-20-137082)

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.




