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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 11 en 16 
februari 2021
Beeldvormende raadsbijeenkomst Burger 11 februari 2021 - aanvang 
20.00 uur
In deze raadsbijeenkomst komt het volgende agendapunt aan de orde:
• Op weg naar een nieuw beleidsplan Sociaal Domein

Beeldvormende raadsbijeenkomst Ruimte 16 februari 2021 - aanvang 
20.00 uur
In deze raadsbijeenkomst komt het volgende agendaput aan de orde:
• Presentatie onderzoek huisvestingsscenario’s Gevers Deutz 

Terweeschool

De oordeelsvormende raadsbijeenkomsten Burger en Ruimte van 11 
en 16 februari vinden digitaal plaats in verband met de aangescherpte 
coronamaatregelen. De raadsleden vergaderen via Microsoft Teams.

Wilt u inspreken? Dit kan voor de beeldvormende raadsbijeenkomsten 
van 11 en 16 februari. Meldt u zich dan uiterlijk aan  op respectievelijk 
maandag 10 februari (beeldvorming Burger-Sociaal Domein) en woensdag 
15 februari (beeldvorming Ruimte-Gevers Deutz Terweeschool), 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.

Digitale bijeenkomst duikerbrug op 8 februari
Op maandag 8 februari 2021 
organiseren we een digitale 
bewonersbijeenkomst over de 
duikerbrug. De bijeenkomst vindt 
plaats via videoplatform Vimeo en 
duurt van 19.00 tot uiterlijk 20.30 
uur. 

We praten belanghebbenden en 
geïnteresseerden bij over waar we 
op dit moment aan werken en wat 
we nu weten. Ook beantwoorden 
we graag uw vragen. Heeft u zich 
aangemeld voor de nieuwsbrief 
over de duikerbrug? Dan heeft u de 

aanmeldlink al ontvangen. We stellen 
uw aanmelding en vragen vooraf zeer 
op prijs. 

Heeft u de nieuwsbrief niet ontvangen 
en wilt u de digitale bijeenkomst toch 
graag bijwonen? Stuur dan uiterlijk 

maandag 8 februari 11.00 uur een 
mail naar  duikerbrug@oegstgeest.
nl. We sturen u dan een link waarmee 
u deel kunt nemen.

Kunt u de bijeenkomst niet bijwonen, 
maar blijft u toch graag op de 

hoogte? Via  www.oegstgeest.nl/
duikerbrug kunt u zich abonneren op 
de nieuwsbrief. 

U ontvangt dan een terugblik op de 
bijeenkomst en beantwoording van 
veelgestelde vragen.  

Tweede Kamerverkiezingen woensdag 17 maart
Woensdag 17 maart 2021 zijn de 
Tweede Kamerverkiezingen. Veel 
dingen die voor u als kiezer altijd 
heel vanzelfsprekend waren,  zijn dit 
jaar door corona anders dan anders 
geregeld.

Zo zijn veel gebruikelijke stembureaus 
in Oegstgeest niet geschikt om in deze 
coronatijd als stemlokaal te dienen. 
Dit jaar kunt u bijvoorbeeld niet meer 
stemmen in de verzorgingshuizen 
of in bepaalde schoolgebouwen. Op 
17 maart moet u dus  mogelijk op 
een andere locatie dan u gewend 
bent uw stem uitbrengen. U kunt uw 

stem uitbrengen op elk willekeurig 
stembureau in Oegstgeest.

Ook kunnen kiezers van 70 jaar en 
ouder dit jaar per brief hun stem 
uitbrengen. Zij hoeven zo niet naar 
het stemlokaal te gaan of een andere 
kiezer een volmacht te geven.  Nieuw 
dit jaar is ook de gezondheidscheck 
die u bij uw stempas vindt. Hierop 
staat een aantal vragen. Kunt u niet 
alle vragen met ‘nee’ beantwoorden, 
dan mag u niet in een stembureau 
stemmen. 

Kortom,  we doen er alles aan om het 

stemmen zo veilig mogelijk te laten 
plaatsvinden. Voor u als kiezer moet 
het veilig zijn, maar ook voor de leden 
van de stembureaus. 

Vanaf deze week tot aan de 
verkiezingen vindt u op deze plek 
nieuws over de verkiezingen. De ene 
keer zal dat gaan over de procedure 
voor het vervroegd uitbrengen van 
uw stem, de volgende keer publiceren 
we alle  (nieuwe) stembureaus of gaan 
we  nader in op het briefstemmen.

Alle informatie vindt u op 
 www.oegstgeest.nl/verkiezingen

Vergunningen en Bekendmakingen
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.
• Annie M.G. Schmidtlaan 

37 – vervangen kozijnen 
(01-02-2021/5790945)

• Dorpsstraat 77A - vergroten 
en veranderen woning 
(29-01-2021/5785413)

• Louise de Colignylaan 
2 – vervangen kozijnen 
(26-01-2021/5756099)

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.
• Boerhaaveplein 21 - plaatsen 

uitgifte-automaat voor medicijnen 
(02-02-2021/Z-20-138658)

• Haarlemmertrekvaart 
20 – plaatsen schuifhek 
(26-01-2021/Z-20-137836)

• Simon Vestdijklaan 30 – plaatsen 
fietsenberging voortuin 
(02-02-2021/Z-20-138658)

• van Cuycklaan 5 – uitbreiding 
eerste verdieping woning 
en verhogen garage 
(01-02-2021/Z-20-138678)

• van Cuycklaan 14 – aanbouw 
woning (01-02-2021/Z-20-138534)

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.

Verlengen beslistermijn.
• Annie M.G. Schmidtlaan 37 – 

plaatsen dakkapel voordakvlak 
woning (5642531)

• Juffermansstraat 64 - verbouwen 
van bijgebouw (5661133)

• sectie OGT00E  nr. 3123 
(Goudvinklaan/locatie 
Rivierduinen) - realiseren 16 
begeleid wonen woningen voor de 
duur van 15 jaar (5379953)

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.


