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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

Raadsbijeenkomst 18 februari 2021
Besluitvormende raadsbijeenkomst 18 februari 2021 - aanvang 20.00 
uur
In deze raadsbijeenkomst komen o.a. de volgende agendapunten aan de 
orde:
• Benoeming commissieleden VVD
• Controleprotocol 2020
• Uitgangspunten Businesscase ‘Verkabelen’
• Opheffen geheimhouding
• Bekrachtiging oplegging en opheffing geheimhouding stukken ex artikel 

25 lid 3 Gemeentewet
• Lijst van Ingekomen Stukken

De besluitvormende raadsbijeenkomst 18 februari vindt digitaal plaats 
in verband met de aangescherpte coronamaatregelen. De raadsleden 
vergaderen via Microsoft Teams.

Bij deze besluitvormende raadsbijeenkomst van 18 februari is het niet 
mogelijk om in te spreken.

Deze vergadering vindt zonder publiek plaats vanwege de beperkingen 
voor bijeenkomsten ten gevolge van het covid-19 virus. Deze vergadering 
is 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!

Toeslagenaffaire Kinderopvang 
De afgelopen jaren zijn veel ouders 
in Nederland gedupeerd geraakt 
door de toeslagenaffaire waarbij 
de Belastingdienst ten onrechte 
kinderopvangtoeslag heeft 
teruggevorderd. Ook in Oegstgeest 
zijn hierdoor gezinnen benadeeld 
en misschien wel in de problemen 
geraakt. Woont u in de gemeente 
Oegstgeest en bent u slachtoffer van 
de kinderopvangtoeslagaffaire van 
de Belastingdienst? Dan kunt u voor 
hulp en ondersteuning terecht bij de 
gemeente Oegstgeest.  

Waar kunt u zich melden? 
Het Sociaal Team Oegstgeest 

gaat fungeren als meldpunt voor 
gedupeerden van de toeslagenaffaire. 
Vanwege de privacywetgeving mag 
de Belastingdienst uw gegevens 
(nog) niet aan het meldpunt 
doorgeven. Daarom is het belangrijk 
dat u zelf contact opneemt met 
het Sociaal Team Oegstgeest. 
Gedupeerde ouders kunnen zich 
met hun hulpvraag melden voor 
ondersteuning. Bijvoorbeeld bij 
schulden, gezondheidsproblemen, 
het vinden van werk, dagbesteding of 
gezinshulp. 

Aarzel daarom niet en neem contact 
met ons op door te bellen met 

071-5191499  op werkdagen van 
9.00 uur tot 13.00 uur. U kunt ook 
een mail sturen aan  sociaalteam@
oegstgeest.nl.

Weet u niet of u een gedupeerde bent/
Melding maken bij de Belastingdienst
Nog niet alle ouders waarbij ten 
onrecht de kinderopvangtoeslag 
is teruggevorderd, hebben 
hiervan melding gemaakt bij 
de Belastingdienst. Als bij u ten 
onrechte de kinderopvangtoeslag is 
teruggevorderd, neem dan contact op 
met de Belastingdienst. Dit kan via de 
website Belastingdienst of bel 0800-
2358 358.

Waar kunt u stemmen op 17 maart?
Woensdag 17 maart zijn er Tweede Kamerverkiezingen.  Vanwege de coronamaatregelen zijn sommige 
stemlokalen in Oegstgeest vervallen en zijn er enkele nieuwe locaties voor in de plaats gekomen. Voor kiezers die 
tot een risicogroep behoren zijn er 2 extra dagen waarop gestemd kan worden. 

Eerder stemmen
Maandag 15 maart 2021 en dinsdag 16 maart 2021 tussen 7.30 en 21.00 uur kunnen mensen met een kwetsbare 
gezondheid of mensen die 70 jaar en ouderzijn al stemmen op de volgende 2 locaties:
1. Het gemeentehuis, Rhijngeesterstraatweg 13 (toegankelijk voor mindervaliden)
2. Dorpscentrum, Lijtweg 9 (toegankelijk voor mindervaliden)

Woensdag 17 maart maken we gebruik van de volgende stemlokalen:
1. Gemeentehuis, Rhijngeesterstraatweg 13 (toegankelijk voor mindervaliden)
2. Sporthal de Cuyl, De Volscuyl 36 (toegankelijk voor mindervaliden)
3. Gymzaal Leo Kannerschool, Hazenboslaan 101 (ingang President Kennedylaan)
4. Hockeyclub LOHC, Hofbrouckerlaan 51 (toegankelijk voor mindervaliden)
5. Gymzaal Poelweijde (Montessorischool), Lange Voort 261 C (ingang achterzijde school)
6. Dorpscentrum, Lijtweg 9 (toegankelijk voor mindervaliden)
7. Brandweerkazerne, Dorpsstraat 64 (toegankelijk voor mindervaliden)
8. Buurthuis De Kratong, Curacaostraat 18 (toegankelijk voor mindervaliden)
9. Gymzaal, Jan Wolkerslaan, Jan Wolkerslaan 20
10. De dansschool anno 2020, Oude Rijnsburgerweg 79 (toegankelijk voor mindervaliden)
11. Daltonschool, Jan Wolkerslaan18
12. Verenigingsgebouw Atilla, Gerrit Rietveldlaan 1 A (toegankelijk voor mindervaliden)
13. Gymzaal Poelgeest, Jac. P. Thijsselaan 69
14. Wellantcollege, Lange Voort 70 (toegankelijk voor mindervaliden)

Vergunningen en Bekendmakingen
Ingekomen aanvragen 
omgevingsvergunning
• Clematislaan 49 – vervangen 

dakpannen (02-02-2021/5793457)
• Clusiushof 4 en 8 – samenvoeging 

sportschool met winkelruimte 
(02-02-2021/5734245)

• van Cuycklaan nabij de 
brug – kappen 13 bomen 
(03-02-2021/5796313)

• Willem Vogellaan 7 – 
uitbouw achtergevel woning 
(05-02-2021/5805277)

• Willem de Zwijgerlaan 18 – 
onderhoudswerkzaamheden 
woning (03-02-2021/5801791)

• sectie OGT00B, nr. 5284 
(Valkenburgerweg) – aanleg 
damwandconstructie 
(02-02-2021/5762535)

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 
(02-02-2021/Z-20-139661)

• de Kempenaerstraat 103 – 
bouw dakopbouw woning 
(02-02-2021/Z-20-137529)

• Prinses Beatrixlaan 38 – plaatsen 
dakkapel voordakvlak woning 
(02-02-2021/Z-21-140766)

• Prinses Irenelaan 56 – plaatsen 
dakkapel voordakvlak woning
(02-02-2021/Z-21-140959)

• Sterreschans 30 – plaatsen 
dakkapel voordakvlak woning 
(02-02-2031/Z-21-140973)

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.

Ingekomen aanvragen vergunningen:
• Drank –en Horecavergunning 

t.b.v. T. Schiphorst/ L.A. Deelder/ 
Mizakaya, De Kempenaerstraat 36 
Z/21/141169.

Ontwerpbesluit ter inzage
• Drank – en horeca vergunning 

(para-commercieel) t.b.v. -De 
Dansschool anno 2020, Oude 
Rijnsburgerweg 79, Z/20/137537.

Het ontwerpbesluit kan vanaf 

a.s. dinsdag gedurende zes 
weken worden ingezien bij de 
welkomstbalie van het Gemeentehuis, 
Rhijngeesterstraatweg 13 te 
Oegstgeest.

Belanghebbenden kunnen gedurende 
die periode hun zienswijze indienen. 
Wij geven de voorkeur aan een 
schriftelijke zienswijze. Vermeld 
altijd uw naam en adresgegevens. 
Anonieme zienswijze nemen wij niet 
in behandeling. 

De schriftelijke zienswijze 
kan worden ingediend bij de 
gemeente Oegstgeest, postbus 
1270, 2340 BG Oegstgeest, o.v.v. 
Z/20/137537/ zienswijze drank- en 
horecavergunning De Dansschool 
anno 2020. 


