
Uitgave van Gemeente Oegstgeest week 8 • 24 februari 2021

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 2, 4, 9 en 
11 maart 2021
Commissie Audit 2 maart 2021 - aanvang 20.00 uur
In deze raadsbijeenkomst komen de volgende agendapunten aan de orde:
• Toelichting accountant op de managementletter
• Verbetering van de P&C cyclus

Beeldvormende raadsbijeenkomst Burger 4 maart 2021 - aanvang 
20.00 uur
In deze raadsbijeenkomst komt het volgende agendapunt aan de orde:
• Tijdelijke huisvesting statushouders

Oordeelsvormende raadsbijeenkomst Ruimte 9 maart 2021 - aanvang 
20.00 uur
In deze raadsbijeenkomst komen de volgende agendapunten aan de orde:
• Parkeernota
• Stukken ter kennisneming

Oordeelsvormende raadsbijeenkomst Burger 11 maart 2021 - aanvang 
20.00 uur
In deze raadsbijeenkomst komen de volgende agendapunten aan de orde:
• Intrekken verouderde verordeningen
• Normenkader 2020   
• Verbetering van de P&C cyclus    
• Verordening op de vertrouwenscommissie   
• Motie 4 - 21 januari 2021 Gehandicaptenparkeerkaart
• Stukken ter kennisneming  

De Commissie Audit, de beeldvormende raadsbijeenkomst Burger en 
de  oordeelsvormende raadsbijeenkomsten Ruimte en Burger van 2, 4, 
9 en 11 maart vinden digitaal plaats in verband met de aangescherpte 
coronamaatregelen. De raadsleden vergaderen via Microsoft Teams.

Wilt u inspreken? Dit kan voor de commissie Audit van 2 maart, 
de beeldvormende raadsbijeenkomst Burger van 4 maart en de 
oordeelsvormende raadsbijeenkomsten Ruimte en Burger van 9 en 
11 maart. Meldt u zich dan uiterlijk aan  op respectievelijk maandag 1 
maart (commissie Audit), woensdag 3 maart (beeldvorming Burger), 
maandag 8 maart (oordeelsvorming Ruimte) en woensdag 10 maart 
(oordeelsvorming Burger), in alle vier de 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  oegstgeest.raadsinformatie.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!

Briefstemmen voor mensen van 70 jaar en ouder
Als u 70 jaar of ouder bent op 17 
maart 2021, mag u voor de Tweede 
Kamerverkiezingen op 17 maart ook 
stemmen per brief.  Is dat het geval, 
dan ontvangt u hiervoor deze week 
een stempluspas. Met de stempluspas 
kunt u zelf kiezen hoe u stemt. Er zijn 
meerdere mogelijkheden:
• stemmen per brief;
• stemmen op het stembureau op 

woensdag 17 maart;
• vervroegd stemmen op maandag 15 

of dinsdag 16 maart;
• een volmacht geven aan een andere 

kiezer.
Mensen van 70 jaar en ouder 
ontvangen in de week van 22 februari 
een briefstempakket met uitleg. U 
vult het briefstembiljet in. Dat mag 
met elke kleur. Het hoeft dus niet 
perse met rood. 
Daarna doet u het stembiljet in de 

stembiljet-envelop, ondertekent de 
stempluspas en doet de gesloten 
stembiljet-envelop samen met de 
ondertekende stempluspas in de 
retourenvelop. Die kunt u in de 
brievenbus doen of vanaf 10 maart 
afgeven in een gebouw achter het 
gemeentehuis, Rhijgeesterstraatweg 
13a.

Per post versturen? Wees op tijd
Zorg dat uw briefstem voor woensdag 
17 maart 21.00 uur aankomt. Dat 
kunt u doen door uw briefstem voor 
vrijdag 12 maart 2021 17.00 uur met 
de post te versturen.

Briefstem zelf afgeven achter het 
gemeentehuis
Wilt u de briefstem liever zelf 
afgeven? Dat kan ook. U kunt 
uw briefstem inleveren bij een 

voormalig gebouw van Rivierduinen, 
Rhijngeesterstraatweg 13 A (achter 
het gemeentehuis).Openingstijden 
van het afgiftepunt:
• 10 t/m 12 maart 

van 09.00 tot 17.00 uur
• 15 en 16 maart 

van 09.00 tot 17.00 uur
• 17 maart van 07.30 tot 21.00 uur

Vragen over het briefstemmen
Hebt u nog vragen over het stemmen 
per brief? Dan kunt u bellen met 
de telefonische informatielijn van 
de Rijksoverheid: 0800 – 1351. De 
informatielijn is 7 dagen per week 
geopend van 8.00 tot 20.00 uur. De 
informatielijn is gratis. 

De vele gezichten van eenzaamheid, 
ook in Oegstgeest
In deze tijd van corona is er veel 
aandacht voor eenzaamheid. Maar 
wat is eenzaamheid eigenlijk? wat 
zijn de oorzaken en de gevolgen? 
Hoe staat het met eenzaamheid in 
Oegstgeest en wat kunnen we er in 
onze gemeente aan doen? Daarover 

gaat het interactieve webinar 'De vele 
gezichten van eenzaamheid' U bent 
van harte welkom!

Maandag 15 maart 19.30-21.00 uur
Aanmelden via   www.oegstgeest.
nl/webinareenzaamheid15maart

Gemeente Oegstgeest - terinzagelegging voorontwerp
bestemmingsplan “Nieuw Rijnvaert, gemeente Oegstgeest”
Het college van burgemeester 
en wethouders van de gemeente 
Oegstgeest maakt overeenkomstig 
artikel 1.3.1 van het Besluit 
ruimtelijke ordening (Bro) bekend dat 
zij het voorontwerpbestemmingsplan 
“Nieuw Rijnvaert, 
gemeente Oegstgeest” met 
planidentificatiecode  NL.IMRO.0579.
BPNieuwRijnvaert-VO01 ter inzage 
legt en vrijgeeft voor inspraak. 

Plangebied 
Het plangebied van voorliggend 
bestemmingsplan is gelegen in 
het noorden van de gemeente 
Oegstgeest. Het plangebied bestaat 
uit het beoogde woongebied 
Nieuw Rijnvaert, tot een deel 
van de bestaande woningen 
aan de Rijnsburgerweg en aan 
de Valkenburgerweg (oost- en 
westzijde), de nieuwe brug ter 
hoogte van de Valkenburgerweg 
(westzijde) en de gronden waar 
groen en ontsluiting voorzien zijn 
(zuid(oost)zijde). Het plangebied van 
voorliggende bestemmingsplan is als 
volgt begrensd: 
• noordzijde: grens gemeenten 

Oegstgeest en Katwijk; 
• oostzijde: Rijnsburgerweg tot 

woningen aan de Rijnsburgerweg 
59-63; 

• zuidzijde: woning aan de 
Rijnsburgerweg 11, bedrijf 
aan de Langenakker 4 en 
Kamphuizerpolder;

• westzijde: Valkenburgerweg.

Inhoud van het plan
In het plangebied is de realisatie 
van maximaal 142 woningen 
beoogd op basis van de vastgestelde 
stedenbouwkundige hoofdstructuur 
en beeldkwaliteit. Het plan is zodanig 
opgezet dat alle woningen een 
oriëntatie op de openbare ruimte 
krijgen. Nabij de entree worden 
hoogteaccenten tot vijf bouwlagen 
mogelijk gemaakt. 

Ter inzage
Het voorontwerpbestemmingsplan 
“Nieuw Rijnvaert, gemeente 
Oegstgeest” met de hierbij behorende 
stukken ligt van donderdag 25 
februari 2021 tot en met woensdag 
7 april 2021 voor iedereen op de 
volgende wijzen ter inzage:

• digitaal via de landelijke website: 
 www.ruimtelijkeplannen.nl via 
het ID nummer: NL.IMRO.0579.
BPNieuwRijnvaert-VO01;

• via de website van de 
gemeente  www.oegstgeest.
nl> bestemmingplannen> 

nu-ter-inzage wordt u doorgelinkt 
naar deze landelijke site.

Gezien de maatregelen die 
momenteel van kracht zijn voor 
het bestrijden van het coronavirus 
(COVID-19), raden wij u sterk aan 
om de stukken digitaal te raadplegen. 
Bent u daartoe niet in staat, dan 
is inzage in het gemeentehuis aan 
de Rhijngeesterstraatweg 13 te 
Oegstgeest  alleen mogelijk op 
afspraak. 

Inspraak 
Tijdens de ter inzagetermijn kan 
iedereen een reactie inbrengen. 
Dit kan mondeling, maar wij geven 
de voorkeur aan een schriftelijk 
inspraakreactie. Vermeld altijd 
uw naam en adresgegevens. 
Anonieme reacties  nemen wij niet 
in behandeling. Deze kunt u richten 
aan het college van burgemeester 
en wethouders van Oegstgeest, 
t.a.v. Team Ruimte/ Beleid en 
Advies, Postbus 1270, 2340 BG 
OEGSTGEEST, o.v.v. Inspraakreactie 
Nieuw Rijnvaert.
Voor nadere informatie of indienen 
van  een mondelinge reactie kunt 
u een afspraak maken met een 
medewerker van Team Ruimte/ Beleid 
en Advies via het telefoonnummer 
14071.

Hulp van de gemeente bij de toeslagenaffaire kinderopvang 
De afgelopen jaren zijn veel ouders 
in Nederland gedupeerd geraakt 
door de toeslagenaffaire . Ook in 
Oegstgeest zijn hierdoor gezinnen in 
de problemen geraakt. Woont u in de 
gemeente Oegstgeest en heeft u hulp 
en ondersteuning nodig ? Dan kunt 
terecht bij de gemeente Oegstgeest. 

Waar kunt u zich melden?
Het Sociaal Team Oegstgeest is het 
meldpunt voor hulp en ondersteuning. 

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.
Wij kunnen u helpen  bij schulden, 
gezondheidsproblemen, het vinden 
van werk, dagbesteding of gezinshulp.
Aarzel daarom niet en bel met 071-
5191499  op werkdagen van 9.00 
uur tot 13.00 uur. U kunt ook een 

mail sturen aan  sociaalteam@
oegstgeest.nl.
Meld u als u ook gedupeerd bent
Nog niet alle ouders waarbij ten 
onrecht de kinderopvangtoeslag 
is teruggevorderd, hebben 
hiervan melding gemaakt bij de 
Belastingdienst. Neem dan contact 
op met de Belastingdienst. Dit kan via 
 https://services.belastingdienst.nl/
toeslagen-herstel/ of bel 
0800-2358 358. 



Vergunningen en Bekendmakingen
Ingekomen aanvragen 
omgevingsvergunning
• Abtspoelweg 11 - vervangen 

schutting/afdak en vervangen 
toegangsdeur (17-02-2021/ 
5834145)

• Geversstraat 63D - verbouwen 
van een bovenwoning naar twee 
zelfstandige appartementen 
(22-02-2021/5846919)

• Haarlemmertrekvaart 
33 – plaatsen carport 
(16-02-2021/5831917)

• Jan Wolkerslaan 30 – plaatsen 
fietsenschuur en overkapping 
voortuin (19-02-2021/5841551)

• Juffermansstraat 70 – 
plaatsen fietsafdak voortuin 
(19-02-2021/5841295)

• Julianalaan 12 - vervanging 
isolatieglas in voor- en zijgevel 
en aanpassing draagconstructie 
woning (17-02-2021/5835837)

• Prins Bernhardlaan 30 – plaatsen 
dakkapel voordakvlak woning 
(17-02-2021/5833153)

• Prins Hendriklaan 17 – plaatsen 
dakkapel zijdakvlak en het plaatsen 
van stalen kozijnen in de voorgevel 
woning (17-02-2021/5834513)

• Regentesselaan 3 - veranderen 
draagmuur constructie 

(18-02-2021/5836667)

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 

– wijzigen kozijnen woning 
(17-02-2021/Z-21-141476)

• Piet Heinlaan 27 – plaatsen 

dakkapel voordakvlak woning 
(16-02-2021/Z-20-140505)

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.


