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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

Raadsbijeenkomsten 28 januari en 2 
en 4 februari 2021
 
Beeldvormende raadsbijeenkomst 28 januari 2021 - aanvang 20.00 uur 
In deze raadsbijeenkomst komt o.a. de volgende agendapunt aan de orde:
• Presentatie van projectontwikkelaar Sedos over de ontwikkeling van 

Hofbrouckerpark/Vijverhof
• Oordeelsvormende raadsbijeenkomst Burger 2 februari 2021 - 

aanvang 20.00 uur
• In deze raadsbijeenkomst komen o.a. de volgende agendapunten aan 

de orde:
• Opheffen geheimhouding (2-jaarlijks)  
• Controleprotocol 2020
• Stukken ter kennisneming  

Oordeelsvormende raadsbijeenkomst Ruimte 4 februari 2021 - 
aanvang 20.00 uur
• In deze raadsbijeenkomst komt het volgende agendapunten aan de 

orde:
• Uitgangspunten Businesscase ‘Verkabelen’
• Stukken ter kennisneming 

De beeldvormende raadsbijeenkomst van donderdag 28 januari en 
de oordeelsvormende raadsbijeenkomsten Burger en Ruimte van 2 
en 4 februari vinden digitaal plaats in verband met de aangescherpte 
coronamaatregelen. De raadsleden vergaderen via Microsoft Teams.

Wilt u inspreken? Dit kan voor de beeldvormende raadsbijeenkomst 
van 28 januari en de oordeelsvormende raadsbijeenkomsten van 2 en 4 
februari. Meldt u zich dan uiterlijk aan  op respectievelijk woensdag 27 
januari (beeldvorming), maandag 1 februari (oordeelsvorming Burger) en 
woensdag 3 februari (oordeelsvorming Ruimte), in alle drie  gevallen voor 
12.00 uur ’s middags, 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 
vergaderingen zijn 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!

Bouwen en slopen 20  januari 2021
Ingekomen aanvragen 
omgevingsvergunning.
• Clusiushof 70 – splitsen woning 

(13-01-2021/5734295)
• Erfprins 15 – bouw carport (12-

01-2021/5738339) 
Haarlemmerstraatweg 52 
– verplaatsen inrit 
(18-01-2021/5751929)

• Prinses Irenelaan 56 – plaatsen 
dakkapel voordakvlak woning 
(16-01-2021/5745079)

• Rhijngeesterstraatweg 120 – 
aanleg inrit (17-01-2021/5749181) 
Sterreschans 30 – plaatsen 
dakkapel voordakvlak woning 
(17-01-2021/5749263)

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.
• Carel Fabritiuslaan 21 – 

constructieve doorbraak 
muur begane grond woning 
en wijziging garagedeur 
(12-01-2021/Z-20-140000)

• de Voscuyl 1 – verwijderen 
draagmuur tussen 
keuken en woonkamer 

(12-01-2021/Z-20-139999) 
Rhijngeesterstraatweg 28B 
– plaatsen dakkapel  
voordakvlak woning 
(12-01-2021/Z-20-139960)

• Weigering. 
Rhijngeesterstraatweg 122 – 
plaatsen carport (12-01-2021/Z-
20-137558) 

Bezwaar.
Tegen de verleende 
omgevingsvergunningen reguliere 
procedure en weigering 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 

Vermoeden van drugshandel in uw buurt? 
Meld het bij de politie!
Onlangs rolde de politie een 
hennepkwekerij op in een woning 
aan de Lobeliuslaan in Oegstgeest. 
De handel in of kweek van drugs in 
woningen is een ernstige aantasting 
van de openbare orde, veiligheid en 
volksgezondheid. De burgemeester 
van Oegstgeest heeft dan ook 
besloten om deze woning in Poelgeest 
twee maanden te sluiten. 
Ook in uw buurt is het mogelijk dat 
er wiet wordt geteeld. Misschien is 

dat bij u bekend of heeft u een idee 
waar dat zou kunnen zijn. Een illegale 
hennepkwekerij is gevaarlijk voor 
uzelf én voor uw omgeving. Bij de 
teelt wordt vaak gebruik gemaakt 
van illegaal afgetapte stroom en 
installaties die slecht zijn aangelegd. 
Daarom levert dit een ernstig gevaar 
op voor de brandveiligheid. Ook kan 
schade aan woningen ontstaan door 
lekkages, stank en schimmelvorming. 
U kunt een hennepkwekerij 

herkennen aan bijvoorbeeld 
elektriciteitsproblemen in de buurt, 
afgeplakte ramen, stank, vocht, 
schimmel, lekkages in of rondom de 
woning of licht dat constant brandt. 
Vermoedt u dat er een hennepkwekerij 
in een woning (in uw buurt) aanwezig 
is, of dat er drugs wordt verhandeld 
vanuit een bepaalde woning? Aarzel 
niet en meld dit dan bij de politie 
via 0900-8844 of via Meld Misdaad 
Anoniem 0800-7000. 

Praat mee! Presentatie over de ontwikkeling van 
Hofbrouckerpark/Vijverhof
Beeldvorming Ruimte 
Donderdag 28 januari, 
start 20.00 uur
Gemeenteraad van Oegstgeest
De gemeenteraad zal zich 
beeldvormend laten informeren 
over de voorgenomen 
ontwikkelingen van 
Hofbrouckerpark/Vijverhof. 
Inwoners, organisaties, instellingen 
en bedrijven zijn van harte 
uitgenodigd om digitaal mee te 
praten en vragen te stellen naar 

aanleiding van de presentatie. 
Dit kan door u aan te melden via 
emailadres: griffie@oegstgeest.nl.
Het Hofbrouckerpark wordt 
begrensd door de Hazenboslaan, 
Piet Heinlaan, Hofbrouckerlaan en 
Laan van Alkemade. 
De presentatie wordt verzorgd 
door de ontwikkelaar Sedos 
Vastgoedontwikkeling en 
Beleggingen, de architect en een 
vertegenwoordiger van Marente. 
Het plangebied van de ontwikkeling 

Vijverparck wordt begrensd door de 
Hazenboslaan, de Piet Heinlaan en 
het Hofbrouckerpark.
Op de website van de gemeenteraad 
bij de vergadering vindt u de 
presentatie van de ontwikkelaar 
Sedos in de bijlage bij agendapunt 2 
De online vergadering is openbaar 
en wordt live uitgezonden. En wilt 
u meepraten, dan is aanmelden 
via griffie@oegstgeest.nl gewenst. 
Na aanmelding ontvangt u een 
deelnamelink (via MSTeams).

Vacature Lid Rekenkamercommissie
Bent u geïnteresseerd in een rekenkamerfunctie? De gemeenteraden van 
Oegstgeest, Wassenaar, Voorschoten en Leidschendam-Voorburg zoeken 
een Lid Rekenkamercommissie.
Meer informatie via de website van Binnenlands Bestuur:  https://www.
binnenlandsbestuur.nl/vacatures/lid-rekenkamercommissie-5

Burgemeester Jaensch wenst u 
in een filmpje veel sterkte, roept 
op om lokaal te blijven kopen 
waar dat kan en benoemt de vele 
goede voorbeelden die er in deze 
coronatijden zijn. Het hele filmpje 
kunt u bekijken op onze sociale 

media of bij de nieuwsberichten op 
 www.oegstgeest.nl

Voelt u zich eenzaam? Neem dan 
contact op met het Sociaal Team 
Oegstgeest via 071 - 519 14 99 
(ma t/m vr 09:00 - 13:00 uur) of 

sociaalteam@oegstgeest.nl.
Heeft u een idee of initiatief 
waarmee u anderen kunt helpen? 
Bel dan onze sociaal makelaar 
Sietske Steenbergen op 06-830 79 
884 of mail naar sociaalmakelaar@
oegstgeest.nl. 

I ❤ Oegstgeest omdat….

Denkt u ook mee over de toekomst 
van Oegstgeest in 2030?  
Op  het nieuwe digitale platform 
doemee.oegstgeest.nl kunt u een 
kijkje nemen bij alle verhalen van de 
Omgevingsvisie. 
Ook kunt u zelf mee doen en denken 
om te zorgen dat Oegstgeest een 
mooi dorp blijft om van te houden 
door onder andere de vragenlijst in te 
vullen.  



tussen haakjes vermeld achter de 
betreffende verlening/weigering.

Verlengen beslistermijn.
• Eli Heimanshof 33 – plaatsen kozijn 

zijgevel woning (5619117)
• Endegeesterstraatweg 5 – verbouw 

gebouw (5602791)

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.
k is er informatie beschikbaar op 
de website  www.oegstgeest.nl/
omgevingsvergunning.

Verleende omgevingsvergunning door 
gemeente Leiden
• Oegstgeesterweg, 

Haarlemmertrekvaart, 
Haarlemmerweg, Broekweg en 
Hugo de Vrieslaan, plaatsen van een 
brug over de Haarlemmertrekvaart 
en fietstunnel (Haarlemmerweg) en 
het kappen van 26 bomen, verleend 
op 23-12-2020 (OLO 5126595/
Wabo202113) 

Informatie
De vergunningaanvraag reguliere 
procedure met OLO nummer 
5126595 is behandeld door de 
gemeente Leiden als bevoegd gezag. 
Het besluit is in te zien via https://bit.
ly/33TCjBs (overheid.nl) en bij het 

team Omgevingsvergunningen van 
de gemeente Leiden, Stadskantoor 
(Bargelaan 190), na afspraak via tel. 
14 071 (Leiden, keuze 4) of via  
www.leiden.nl/contact.

Bezwaar
Tegen de verleende 
omgevingsvergunning reguliere 
procedure met OLO nummer 
5126595 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 Leiden, Postbus 

9100, 2300 PC  Leiden.
Indien, gelet op de betrokken 
belangen, spoed is vereist kan om 
een voorlopige voorziening worden 
verzocht bij de Rechtbank Den Haag, 
Postbus 20302, 2500 EH  Den Haag.

Ingekomen aanvragen 
• Evenementenvergunning t.b.v. 

Leids Eerstejaars Festival, Park 
Landskroon op 20 augustus 2021 
van 14:00-22:00 uur, Z/20/138199.


