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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

Beeldvormende vergadering over 
mogelijke huisvesting statushouders in 
Hoefijzergebouw
De gemeenteraad vergadert 
donderdagavond 4 maart om 20.00 
uur beeldvormend over de mogelijke 
aanvraag van het COA om tijdelijk 
statushouders te huisvesten in het 
Hoefijzergebouw in Oegstgeest. De 
raad en belangstellenden worden 

onder andere door een presentatie 
van het COA bijgepraat over de 
stand van zaken en er kunnen vragen 
gesteld worden. De vergadering is 
rechtstreeks te volgen via de website 
van de gemeenteraad: 
 oegstgeest.raadsinformatie.nl

Stemmen per post? U kunt nu al 
stemmen!
Bent u 70 jaar of ouder en heeft u 
de documenten thuis gekregen om 
voor de Tweede Kamerverkiezingen 
uw stem ook per post uit te kunnen 
brengen? En weet u nu al op wie u 
gaat stemmen? Wacht dan niet langer 

en maak gebruik van de mogelijkheid 
om alvast te stemmen en de envelop 
met uw stem alvast op de bus te doen!

Meer weten? Kijk op
 www.oegstgeest.nl/verkiezingen

We gaan de strijd aan met zwerfafval!
Ook in Oegstgeest hebben we last 
van zwerfafval. Rondslingerende 
blikjes, plastic zakjes of 
verpakkingen… Dat ziet er niet 
alleen rommelig uit, het is ook enorm 
slecht voor de natuur. Daarom gaan 
we samen met u de strijd aan met 
zwerfafval! We doen dat in de week 
van 15 t/m 20 maart 2021. Dit alles 
in het verlengde van de Landelijke 
Opschoondag op zaterdag 20 maart. 

Zet u het alvast in uw agenda?
Wij zorgen voor afvalgrijpers en 
zakken. Vanaf volgende week 
leest u hier meer over op onze 
website Gagoedoegstgeest.nl, op 
onze sociale media en in de krant. 
Natuurlijk volgen we ook tijdens deze 
opruimweek de coronamaatregelen. 
 
Christa Joan, die eerder een opruimactie 

in haar wijk organiseerde.

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.

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. 
Neem dan contact op met de 
Belastingdienst. Dit kan via 0800-
2358 358.

Vergunningen en Bekendmakingen
Ingekomen aanvragen 
omgevingsvergunning
• Juffermansstraat 64 - plaatsen 

dakkapel op zijdakvlak woning 
(25-02-2021/5857789)

• Geverstraat 43A – wijziging 
verleende omgevingsvergunning 
16-09-2019 (Z/19/126464) – 
wijziging betreft het vervallen 
van het bouwen van een nieuwe 
aanbouw op de bestaande serre en 
wijziging indeling van zes naar vijf  
studio’s (26-02-2021/5862145)

• Kerckwervelaan 31 – bouw erker 
en ommetselen rookkanaal zijgevel 
(01-03-2021/5866943)

• Oudenhoflaan 25 - verlenging van 
bestaande stenen schuur, plaatsen 
tuinveranda en kappen boom 
(24-02-2021/5853421)

• Rhijngeesterstraatweg 35 – 
vervangen bestaande antennes 
(24-02-2021/5854203)

• Vergulde Draak 15 - 
verbreden aanlegsteiger 
(27-02-2021/5817375)

• Vliegend Hert 23 - plaatsen van 
een dakkapel voordakvlak woning 
(26-02-2021/5862083)

• Vliegend Hert 32 – plaatsen 
damwand en verhogen steiger 
(24-02-2021/5855355)

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.
• Begonialaan 13 – constructieve 

muurdoorbraak woning 
(01-03-2021/Z-21-1405595)

• Dorpsstraat 77A – vergoten woning 
(24-02-2021/Z-21-141413)

• Erfprins 15 – bouw carport 
(25-02-2021/Z-21-140893)

• Wickenburg 1 – bouw 
woning en aanleg inrit 
(25-02-2021/Z-20-140492)

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.

Overige ingekomen aanvragen.
• Evenementenvergunning t.b.v. 

Puur Festival, Park Landskroon op 
30-07-2021 van 17:00-00:00 uur 
en op 31-07-2021 van 14:00-00:00 
uur, Z/21/142150.

• Evenementenvergunning t.b.v. 
O’nine Festival, Park Landskroon op 
01-08-2021 van 14:00-23:00 uur, 
Z/21/142151.

• Evenementenvergunning 
t.b.v. De grote zomerborrel, 
Klinkenbergerplas op 02-07-2021 
van 17:00-00:00, Z/21/142152.

• Evenementenvergunning 
t.b.v. Leidsch Genootschap, 
Klinkenbergerplas op 03-07-2021 
van 14:00-00:00, Z/21/142172.


