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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

Vergunningen en Bekendmakingen
Ingekomen aanvragen 
omgevingsvergunning
• Adriaan van Ostadelaan 8 - 

plaatsen dakkapel voordakvlak 
woning (12-02-2021/5811331)

• Carel Fabritiuslaan 21 – plaatsen 
dakkapel voordakvlak woning 
(11-02-2021/5819837)

• Geversstraat 37 – 
plaatsen toegangshek 
(12-02-2021/5823181)

• Nassaulaan 3 – 
plaatsen zonnepanelen 
(15-02-2021/5827275)

• Vorstenhoed 3 – plaatsen 
uitbouw achtergevel 
(11-02-2021/5818885)

• Willem Pijperlaan 1 – bouw erker 
en plaatsen  dakkapel voordakvlak 
woning (12-02-2021/5820547)

• sectie OGT00A, nr. 2789 
(Haarlemmerstraatweg) 
- vervangen opslagruimte 
begraafplaats Groene Kerk 
(09-02-2021/5812869)

Rectificatie
Abusievelijk zijn vorige week 
onderstaande aanvragen 
omgevingsvergunning geplaatst 
onder de rubriek ‘Verleende 
omgevingsvergunningen reguliere 
procedure’. Dit betreffen 
echter ‘ingekomen aanvragen 
omgevingsvergunning’. 
• Annie M.G. Schmidtlaan 

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

• Clematislaan 49 – vervangen 
dakpannen (02-02-2021/5793457)

• Clusiushof 4 en 8 – samenvoeging 
sportschool met winkelruimte 
(02-02-2021/5734245)

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

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

• 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.
• Hendrik Andriessenlaan 60 - 

vergroten garage en het gebruik 
wijzigen naar een schoonheidssalon 
(11-02-2021/ Z-20-138402)

• Martinus Houttuynhof 

14 – bouw dakterras 
(10-02-2021/Z-20-139956)

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.

Verleende vergunningen:
•  Standplaatsvergunning t.b.v. 

C. van der Mey/Lovers of 
food, Rustenburgerpad op 
donderdagen van 7:00-22:00 uur, 
Z/21/141429(10-02-2021).

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.

Ondertiteling raadsvergaderingen beschikbaar
Op de website van de gemeenteraad 
van Oegstgeest zijn de 
beeldverslagen van de vergaderingen 
tegenwoordig ondertiteld. Dit is 
gebeurd met terugwerkende kracht 
tot en met september 2020. Het is 

een door een computer gemaakte 
ondertiteling. Een paar dagen na 
een vergadering is de ondertiteling 
beschikbaar. Onder het zwarte 
vlak van de opname bij de agenda 
staat dan: Bij deze vergadering is 

ondertiteling beschikbaar. U kunt 
deze aanzetten door naast het 
volumeknopje in de player op 'CC' te 
klikken. Mocht u nog vragen hebben 
dan kunt u contact opnemen met de 
griffie via:  griffie@oegstgeest.nl


