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

en twitter  www.twitter.com/gem_oegstgeest

Raadsbijeenkomsten 21, 26 en 28 
januari 2021
Besluitvormende raadsbijeenkomst 21 januari 2021 - aanvang 20.00 
uur
In deze raadsbijeenkomst komt o.a. de volgende agendapunt aan de orde:
• Installatie dhr. J.J. van den Broek als raadslid
• Benoeming van mw. K. Rossdorf als lid van de vertrouwenscommissie
• Benoeming van dhr. F. van Dissel als commissielid
• Benoeming bestuursleden OPOO
• Rapport van de RKC 'Verkennend onderzoek impact lockdown'  
• Moties vreemd aan de orde

-   Motie 3 van de fractie van PrO - Verkiezingsuitingen  
-   Evaluatie adviescommissies
-   Referentienormen maatschappelijke voorzieningen

• Lijst van ingekomen stukken

Commissie Audit 26 januari 2021 - aanvang 20.00 uur
In deze raadsbijeenkomst komen o.a. de volgende agendapunten aan de 
orde:
• Herinrichting P&C cyclus 

Commissie Regiozaken 26 januari 2021 - aanvang 21.00 uur
In deze raadsbijeenkomst komt het volgende agendapunt aan de orde:
• Holland Rijnland - Presentatie over agenda 21
• Omgevingsdienst West Holland (ODWH) – Kadernota
• Servicepunt71
• Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden 

(RDOG HM)  
• Verbonden partijen en overige samenwerkingen
• Samenwerking in de Leidse Regio

Beeldvormende raadsbijeenkomst Burger 28 januari 2021 - aanvang 
20.00 uur
In deze raadsbijeenkomst komt het volgende agendapunt aan de orde:
• SEDOS

De besluitvormende raadsbijeenkomst van donderdag 21 januari, de 
commissies Audit en Regiozaken van 26 januari en de beeldvormende 
raadsbijeenkomst van donderdag 28 januari vinden digitaal plaats in 
verband met de aangescherpte coronamaatregelen. De raadsleden 
vergaderen via Microsoft Teams.

Wilt u inspreken? Dit kan voor de commissies Audit en Regiozaken van 5 
januari, Meldt u zich dan uiterlijk op maandag 25 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!

Vergunningen en bekendmakingen
Ingekomen aanvragen 
omgevingsvergunning
• Begonialaan 13 – wijziging 

constructie keuken/woonkamer 
(05-01-2021/5718563)

• Prinses Beatrixlaan 38 – plaatsen 
dakkapel voordakvlak voordakvlak 
woning (11-01-2021/5733431)

• Prinses Marijkelaan 13 – plaatsen 
dakkapel voordakvlak woning, 
vervangen kozijnen en aanleg inrit 
(04-01-2021/5717905)

• Sumatrastraat 16 – plaatsen 
schutting achtertuin 
(11-01-202021/5731637)

• sectie OGT00A, nr. 2941 (De 

Boeg) - ophoging geluidswal 
(07-01-2021/5725925)

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

onderstaande omgevingsvergunning 
heeft verleend. De datum van 
bekendmaking staat bij het besluit 
vermeld.
• Haarlemmerstraatweg 52 

– uitbreiden bedrijfspand 
(05-01-2021/Z-20-135885)

Bezwaar
Tegen de verleende 
omgevingsvergunning 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 

Webinar “de Welkome Buurt”: een goed begin van 2021
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. 
Datum en tijd: maandag 18 januari 
19.30 – 21.00 uur
Aanmelden via deze link  www.
oegstgeest.nl/welkomebuurt
Een paar dagen voor het webinar 
krijgt u instructies en een inloglink 
gemaild.

Parkeerontheffing blauwe zone vernieuwen? Regel het 
online!
Bewoners van de onderstaande 
adressen kunnen de 
parkeerontheffing blauwe zone voor 
2021 online vernieuwen. 

Het betreft: 
• Geversstraat 39 tot en met 85
• Geversstraat 40 tot en met 56
• De Kempenaerstraat
• Koninginnelaan 1 tot en met 7

• Koninginnelaan 2 tot en met 4
• Korenbloemlaan 1 tot en met 5
• Terweeplein
• Terweeweg 1 tot en met 7
• Terweeweg 2 tot en met 62
• Leidsestraatweg 9,10,13,14,15

Via de gemeentelijke website:  

www.oegstgeest.nl > kunt u zoeken 
op: “parkeerontheffing blauwe 

zone”. Dan kunt u online voor 2021 
vernieuwen en krijgt u de nieuwe 
kaart thuisgestuurd.
Een afspraak maken is ook mogelijk.

Let op! Vraagt u de vernieuwing 
parkeerontheffing blauwe zone in 
2020 online aan, dan zijn de kosten 
€ 55,15. Als u het in 2021 doet dan 
zijn de kosten € 56,55.

Mantelzorg-
ondersteuning in 
Oegstgeest blijft 
beschikbaar!
De gemeente Oegstgeest 
is blij dat Incluzio de 
mantelzorgondersteuning 
per januari 2021 heeft 
overgenomen van Stichting 
Eva. Femke Vermeer blijft als 
mantelzorgcoach actief voor 
Oegstgeest, alleen nu vanuit 
Incluzio.

Vragen over mantelzorg?
Neem contact op met 
mantelzorgcoach Femke 
Vermeer. Bel naar 06-13738023 
of mail naar  fvermeer@
incluzio.nl. U kunt ook terecht 
op de website  www.incluzio/
oegstgeest.nl.

Webinar Zon & Wind
Wanneer:  Woensdag 13 januari
Tijdstip:  20:00 uur

We organiseren een online webinar 
voor inwoners van Oegstgeest 
over de zoekgebiedenkaart zon- en 
windenergie. Wij vertellen kort 
iets over de zoekgebieden voor 
zonnevelden en windmolens in de 

regio. Vervolgens gaat u in groepjes 
meedenken over mogelijke locaties in 
Oegstgeest. Op het nieuwe platform 
 doemee.oegstgeest.nl vindt u 
meer informatie en de link naar het 
webinar. 
U kunt ook direct naar het webinar 
gaan via:  www.oegstgeest.nl/
zonwind



wethouders van Oegstgeest, postbus 
1270, 2340 BG Oegstgeest. De datum 
bekendmaking van het besluit staat 
tussen haakjes vermeld achter de 
betreffende verlening.

Verlengen beslistermijn.
• Geversstraat 55 – wijzigen 

draagconstructie en brandveilig 
gebruik pand (560901)

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.

Verleende vergunningen:
• Standplaatsvergunning t.b.v. T.H.H. 

Dinh-Tran, Rustenburgerpad op 
woensdagen van 7:00-22:00 uur, 
Z/20/133410 (11-01-2021).

• Standplaatsvergunning t.b.v. N. 

Hartevelt, Rustenburgerpad op 
donderdagen van 7:00-22:00 uur, 
Z/20/134396 (12-01-2021).

• Standplaatsvergunning 
t.b.v. I. Abdales/Mabroek, 
Rustenburgerpad op vrijdagen 
van 7:00-22:00 uur, Z/20/133514 
(08-01-2021).

• Standplaatsvergunning t.b.v. 
Bouwman, Rustenburgerpad op 
zaterdagen van 7:00-22:00 uur, 
Z/20/133685 (12-01-2021).

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.


