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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

Oegstgeest kan niet zonder vrijwilligers. Gezamenlijk 
vormen zij de kracht van Oegstgeest. 

• Chauffeur op een rolstoelbus
Stichting Recreatie en Vervoer Oegstgeest is op zoek naar vrijwilligers, met 
minimaal een rijbewijs voor een personenauto, die het team willen komen 
versterken. Heeft u gevoel voor serviceverlening en vindt u veiligheid 
en betrouwbaarheid belangrijker dan snelheid en haast, dan zijn wij 
naar U op zoek! Wij rijden 7 dagen per week met onze 3 rolstoelbussen 
cliënten vanuit huis naar dagbesteding en weer terug, ziekenhuisbezoek, 
familiebezoek, uitstapjes waarbij de chauffeur meestal ook een client 
begeleidt etc. 

• Ervaringsdeskundig cliëntondersteuner (Vrijwilliger, in opleiding)
Bekend met psychische en/of psychosociale problematiek of verslaving? En 
wil je die ervaring graag voor de ander inzetten? Pak deze unieke kans en 
ga bij Lumen snel aan de slag als ervaringsdeskundig cliëntondersteuner. 
Vanuit je persoonlijke ervaring ken je de impact van een psychische 
aandoening, psychosociale problemen en/of een verslaving. Als 
ervaringsdeskundig (individueel) cliëntondersteuner begrijp je de zorgen, 
geef je steun en advies en bied je een luisterend oor. Je vindt het waardevol 
om er voor de ander ‘te zijn’ en zo een bijdrage te leveren aan zijn/haar 
herstel. Wij zorgen voor een gedegen opleiding zodat je snel aan de slag 
kunt.

Kijk voor meer informatie over deze oproepen op  www.dorpskracht.nl

Raadsbijeenkomsten 2 en 
4 februari 2021
Oordeelsvormende raadsbijeenkomst Burger 2 februari 2021 - aanvang 
20.00 uur
In deze raadsbijeenkomst komen o.a. de volgende agendapunten aan de 
orde:
• 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 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 oordeelsvormende raadsbijeenkomsten 
van 2 en 4 februari. Meldt u zich dan uiterlijk aan  op respectievelijk 
maandag 1 februari (oordeelsvorming Burger) en woensdag 3 februari 
(oordeelsvorming Ruimte), in beide 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!

Hoe denkt u over evenementen in Oegstgeest?
Evenementen maken van 
Oegstgeest een levendig dorp en 
verbinden inwoners, ondernemers 
en bezoekers. We vinden dat als 
gemeente belangrijk, maar we 
snappen ook dat evenementen 
overlast kunnen veroorzaken. Het 
is daarom van belang om de balans 
te vinden tussen het vermaak en de 
mate van overlast.

De gemeente heeft als taak om een 
belangenafweging te maken bij het al 
dan niet verlenen van een vergunning. 
Dit wordt gedaan aan de hand van het 
evenementenbeleid. Dit beleid is nu 
aan een update toe en daarom vragen 
we uw mening.

We horen graag van u welke 
evenementen u zelf belangrijk vindt 

en of u wel eens overlast ervaart. 
Wat moet volgens u een plek krijgen 
in het evenementenbeleid? Alle 
inwoners van Oegstgeest kunnen  
meedenken over het nieuwe beleid 
door de vragenlijst in te vullen. Via 
de resultaten van onder andere 
de vragenlijst brengen we in beeld 
welk soort evenementen draagvlak 
genieten en dus zorgen voor meer 
woon- en leefplezier.  

Wilt u meedenken over het 
nieuwe evenementenbeleid van 
Oegstgeest? Vul dan uiterlijk 10 
februari de vragenlijst op het digitale 
participatieplatform Doe Mee 
Oegstgeest. Via het inscannen van 
de onderstaande QR-code komt u 
rechtstreeks bij de vragenlijst. Of ga 
naar  doemee.oegstgeest.nl. 

Uw antwoorden worden volledig 
anoniem verwerkt. De resultaten 
van de vragenlijst worden medio 
maart gepubliceerd op het 
participatieplatform.

Mantelzorg tijdens avondklok met Eigen verklaring 
avondklok
Mantelzorgers mogen tijdens de 
avondklok over straat om zorg te 
verlenen die niet kan wachten. U 
moet wel een ‘Eigen verklaring 
avondklok’ bij zich hebben.

Het gaat om noodzakelijke 
mantelzorg, die niet kan worden 
verschoven. Een voorbeeld is het naar 
bed helpen van een ouder op leeftijd 

die op nog zichzelf woont en die dat 
niet meer alleen kan. Of in het geval 
van calamiteiten.

Formulier
Download het formulier ‘Eigen 
verklaring avondklok’ op  https://
www.rijksoverheid.nl/avondklok 
of haal een geprinte versie bij de 
Welkombalie van het gemeentehuis 

van Oegstgeest (maandag tot en 
met vrijdag  van 09:00 uur tot 13:00 
uur). Vink aan dat iemand anders 
dringend jouw hulp nodig heeft en 
vermeld bij de toelichting dat het 
om noodzakelijke en niet uitstelbare 
mantelzorg gaat. 
Je mag het ingevulde formulier zowel 
uitgeprint als digitaal bij je hebben als 
je op pad gaat.

I ❤ Oegstgeest omdat….
Hoe zorgen wij ervoor dat 
Oegstgeest een mooi dorp blijft 
om van te houden?
En lijkt het u interessant om mee te 
denken met ons over de toekomst 
van Oegstgeest in 2030?
  
Op het nieuwe digitale platform  

doemee.oegstgeest.nl is dit mogelijk. 
Daar kunt u onder andere een kijkje 
nemen bij alle verhalen van de 

Omgevingsvisie.  Ook kunt u zelf mee 
doen en  denken door verschillende 
de vragenlijsten in te vullen. Of 
door u in te schrijven voor bepaalde 
webinars waarin u kunt meepraten 
over diverse onderwerpen.  

Neem een kijkje via ons digitale 
platform  doemee.oegstgeest.nl of 
scan met uw telefoon de QR-code. 

Enquête verkabelen 
Op initiatief van een aantal 
bewoners is gemeente Oegstgeest 
een aantal jaren terug een project 
gestart waarin de mogelijkheid 
en wenselijkheid van het 
ondergronds brengen van de 
hoogspanningsmasten in Haaswijk 
en Poelgeest onderzocht wordt. 

Dat ondergronds brengen van 
hoogspanningskabels heet 
verkabelen. Het ondergronds brengen 
van de hoogspanningsmasten 
biedt mogelijkheden om de 
kwaliteit van het gebied onder de 
hoogspanningskabels te verbeteren. 
Te denken valt aan natuur, groen en 
recreatie. Het verkabelen is voor de 
gemeente niet zonder kosten. Om 
het gemeentelijk aandeel van 15% 
van de uitvoeringskosten te kunnen 

financieren onderzoekt de gemeente 
de mogelijkheid om op een beperkt 
aantal plekken in de vrijkomende zone 
beperkte woningbouw realiseren. Dit 
wordt nog onderzocht. Netbeheerder 
TenneT start in februari 2021 met 
het opstellen van een basisontwerp. 
Op basis van dit basisontwerp en een 
uitgewerkte business case neemt 
uiteindelijk de gemeenteraad een 
definitief besluit over het wel of niet 
doorgaan van het verkabelen van het 
hoogspanningstracé. 

Enquête januari 2021
Deze week ontvangen 
inwoners die in de buurt van de 
hoogspanningsmasten wonen 
een brief. In deze brief staat 
een uitnodiging om een korte 
enquête (link)  in te vullen over de 

voorzieningen die bewoners graag 
terug zouden zien in de vrijkomende 
zone als de gemeenteraad 
inderdaad zou besluiten om de 
hoogspanningskabels in Oegstgeest 
onder de grond te brengen. Deze 
enquête kan t/m 12 februari worden 
ingevuld. De uitkomsten van de 
enquête en ander actueel nieuws 
over het project verkabelen worden 
gedeeld op  www.oegstgeest.nl/
verkabelen.

Volg ons op Facebook 
 www.facebook.com/

Gemeente-Oegstgeest en 
twitter  www.twitter.com/

gem_oegstgeest



Vergunningen en Bekendmakingen
Ingekomen aanvragen 
omgevingsvergunning.
• de Kempenaerstraat 9 - 

samenvoegen van twee kantoren 
tot een woonruimte alsmede het 
realiseren van een balkon (20-01-
2021/ 5759417)

• Dorpsstraat 45 – muurdoorbraak 
keuken/woonkamer (20-01-2021/ 
5703115)

• Cornelis Dopperlaan 44 – plaatsen 
dakkapel achterdakvlak woning 
(21-01-2021/5761273)

• Geversstraat 43 – aanpassing 

constructie t.b.v. indeling woning 
(20-01-2021/ 5760061)

• Hofdijck 26 - slopen van garage 
en bouwen van een tuinhuis 
(23-01-2021/5758251)

• Kronenburg 12 – aanbouw woning 
(23-01-2021/5766143)

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.
• Eli Heimanshof 33 – gevelwijziging 

(20-01-2021/Z-20-139383)
• Emmalaan 28 – plaatsen berging 

(21-01-2021/Z-20-137849)
• Rijnsburgerweg 82 – plaatsen 

dakkapel voordakvlak woning 
(25-01-2021/Z-20-135140

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.


