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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 16 en 
18 maart 2021
Beeldvormende raadsbijeenkomst Burger en Ruimte 16 maart 2021 - 
aanvang 20.00 uur
In deze raadsbijeenkomst komt het volgende agendapunt aan de orde:
• Tijdelijke huisvesting statushouders

Commissie Regiozaken 18 maart 2021 - aanvang 20.00 uur
In deze raadsbijeenkomst komen de volgende agendapunten aan de orde:
• Samenwerking in de Leidse Regio
• Holland Rijnland
• Servicepunt71
• Omgevingsdienst West Holland (ODWH)
• Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden 

(RDOG HM)
• Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM)
• Verbonden partijen en overige samenwerkingen 
 
De beeldvormende raadsbijeenkomst Burger en Ruimte en de commissie 
Regiozaken van 16 en 18 maart vinden digitaal plaats in verband met 
de aangescherpte coronamaatregelen. De raadsleden vergaderen via 
Microsoft Teams.

Wilt u inspreken? Dit kan voor de beeldvormende raadsbijeenkomst 
Burger en Ruimte van 16 maart en de commissie Regiozaken van 
18 maart. Meldt u zich dan uiterlijk aan  op respectievelijk maandag 
15 maart (beeldvorming Burger en Ruimte), en woensdag 17 maart 
(commissie Regiozaken), 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  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!

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)

Inwonersenquête 2021
De gemeente Oegstgeest is 
benieuwd naar de mening van 
haar inwoners. In de vragenlijst 
worden een aantal vragen gesteld 
over diverse onderwerpen, zoals 
uw betrokkenheid bij de buurt, uw 
bekendheid met voorzieningen 
etc. Met de uitkomsten van deze 

enquête wil de gemeente haar beleid 
evalueren, waar nodig aanpassen en 
intensiveren.

Deelname belangrijk
Een willekeurige steekproef van 
inwoners heeft een uitnodiging voor 
dit onderzoek ontvangen. Het is van 

belang om deel te nemen aan de 
vragenlijst zodat een zo goed mogelijk 
beeld ontstaat van wat leeft onder de 
inwoners van Oegstgeest.

DIMENSUS beleidsonderzoek uit 
Breda voert het onderzoek uit. De 
uitvoering van het onderzoek gebeurt 

vertrouwelijk. De resultaten worden 
uiteraard anoniem verwerkt, uw 
privacy blijft gewaarborgd. 

Informatie
Heeft u vragen over de uitvoering van 
dit onderzoek dan kunt u deze via de 
e-mail stellen aan  onderzoek@

dimensus.nl. Voor inhoudelijke vragen 
over het onderzoek in onze gemeente 
kunt u contact opnemen met 
mevrouw Hage tussen 9:00 en 12:00 
uur, telefoon 14071.

De gemeente Oegstgeest dankt u 
hartelijk voor uw medewerking.

Vervolg beeldvormende vergadering over mogelijke 
huisvesting statushouders in Hoefijzergebouw
De gemeenteraad vervolgt 
dinsdagavond 16 maart om 20.00 uur 
de beeldvormende vergadering van 4 
maart jongstleden over de mogelijke 
aanvraag van het COA om tijdelijk 
statushouders te huisvesten in het 
Hoefijzergebouw in Oegstgeest.  

De raad en belangstellenden worden 
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

Kijk voor de antwoorden op veel 
gestelde vragen over dit onderwerp 
op de website van de gemeente: 
 https://www.oegstgeest.nl/
tijdelijke-huisvesting-statushouders

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK): Iets 
voor u?
Bent u ondernemer/zzp’er, 
werknemer of werkzoekende en zijn 
uw inkomsten met tenminste 25% 
gedaald door de coronacrisis? Kunt 
u daardoor uw woonkosten (zoals 
huur,  hypotheekrente, gas, water 
en elektriciteit) tijdelijk niet meer 
betalen? Dan is  de regeling Tijdelijke 
Ondersteuning Noodzakelijke 
Kosten (TONK) misschien iets voor 

u. Aanvragen kan vanaf maart 2021. 
De regeling geldt met terugwerkende 
kracht tot 1 januari 2021 voor 
maximaal 6 maanden t/m juni 2021.

Om te kijken of u in aanmerking komt 
voor deze regeling en hoe hoog het 
bedrag is waar u recht op zou hebben, 
kunt u contact opnemen met het 
Team Sociale zaken. De medewerkers 

weten alles van deze regeling en zijn 
bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 
en 11.00 uur op nummer 071-519 
18 30 

Tijdens een gesprek kijken zij in ieder 
geval naar uw inkomen, uw vermogen 
en ook kijken zij welk deel van de 
woonkosten u nog wel zelf nog kunt 
betalen. 

Vergunningen en Bekendmakingen
Ingekomen aanvragen 
omgevingsvergunning
• Geversstraat 63A – overkapping 

terras middels een kas 
(02-03-2021/5873251)

• Guus Reitsmahof 13 – plaatsen 
dakkapel zijdakvlak woning 
(03-03-2021/5877591)

• Koninginnelaan 6 – aanleg inrit 
(02-03-2021/5869545)

• Oude Rhijnhofweg 16 – verbouw 
opslagruimte tot kantoor 

(05-03-2021/5624659)
• Prins Bernhardlaan 44 – 

muurdoorbraak keuken 
(05-03-2021/5882731)

• Terweeplein 3 – aanpassingen 
reclame gevel (08-03-2021/ 
5866963)

• Terweeplein 3- vervangen 
bestaande dakcondensor door twee 
nieuwe gaskoelers (08-03-2021/ 
5866771)

• Willinklaan 6 – vernieuwen 

dakkapel voordakvlak woning 
(05-03-2021/5883815

Verleende omgevingsvergunningen 
reguliere procedureHet 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.

• Geversstraat 43 – 
wijziging constructie 
(04-03-2021/Z-21-141128)

• Haarlemmerstraatweg 52 – 
verplaatsen inrit en een dam t.b.v. 
een nieuwe indeling bedrijfsterrein 
(04-03-2021/Z-21-141043)

• Jaagpad 9 – bouw woning 
(04-03-2021/Z-21-139660)

• Jac. P. Thijsselaan 55 – 
dichtzetten dakterras 
(04-03-2021/Z-21-139659)

• Louise de Colignylaan 
2 – kozijnwijziging 
(04-03-2021/Z-21-141338) 

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.
• Clusiushof 70 – splitsen 

appartement  in twee 
appartementen (5734295)

Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Oegstgeest maken 
bekend dat zij in het kader van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht 
hebben besloten voor deze aanvraag  
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.

Besluit Wet geluidhinder – Jaagpad 9, 
Oegstgeest
De Omgevingsdienst West-Holland 
heeft een besluit genomen om hogere 
waarden vast te stellen op basis van 
artikel 110a van de Wet geluidhinder 
(Wgh), vanwege het wegverkeer op 
de N444.
Op basis van de Wgh dient bij 
de vaststelling of herziening van 
een bestemmingsplan op grond 
van de Wet ruimtelijke ordening 
(Wro) een akoestisch onderzoek 
te worden verricht, indien dat 
plan mogelijkheden biedt voor 
nieuwbouw van woningen of andere 
geluidgevoelige functies.
In het plan ‘Ouydenhof en 
Klinkenbergerplas’  wordt de 

mogelijkheid geboden een nieuwe 
woning te realiseren. Hierbij 
moet conform de Wgh aandacht 
worden geschonken aan het 
wegverkeerslawaai bij de woning.
Ten behoeve van het plan is 
akoestisch onderzoek uitgevoerd. De 
conclusie is dat de voorkeurswaarde 
van 48 dB uit de Wgh vanwege 
wegverkeerslawaai wordt 
overschreden. De Omgevingsdienst 
heeft hogere waarden vastgesteld 
vanwege railverkeerslawaai van 
maximaal 59 dB.

Volledigheidshalve wordt er op 
gewezen dat het vaststellen van 
hogere waarden niet betekent dat het 
verkeer meer geluid mag produceren, 
maar dat voor een specifiek bouwplan 
een hogere geluidbelasting op de 
gevel wordt toegestaan.
Stukken inzien
De stukken liggen ter inzage in het 
gemeentehuis van Oegstgeest, 
maandag tot en met vrijdag van 9.00 

uur tot 17:00 uur, vanaf donderdag 
4 maart tot met woensdag 14 april 
2021.

Bezwaar
Naar aanleiding van het besluit kunt 
u een bezwaarschrift indienen. Dat 
doet u schriftelijk binnen zes weken 
na publicatie van deze beschikking. 
U stuurt uw bezwaarschrift naar: 
burgemeester en wethouders van 
de gemeente Oegstgeest, per adres 
Omgevingsdienst West-Holland, 
Postbus 159, 2300 AD Leiden.
Voorlopige voorziening
Als u een bezwaarschrift heeft 
ingediend kan, in spoedeisende 
gevallen, ook een verzoek om 
voorlopige voorziening worden 
gedaan. Het indienen van een 
beroepschrift schort de werking 
van dit besluit niet op. U stuurt uw 
verzoek om voorlopige voorziening 
naar: de Afdeling Raad van State, 
afdeling bestuursrechtspraak, 
postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 

Dit verzoekschrift kunt u ook digitaal 
indienen via  https://digitaalloket.
raadvanstate.nl. Daarvoor moet u wel 
beschikken over een elektronische 
handtekening (DigiD). Kijk op 
deze website voor de precieze 
voorwaarden.
Wij verzoeken u een kopie van dit 
verzoek om voorlopige voorziening 
te zenden aan het college van 
burgemeester en wethouders van 
de gemeente Oegstgeest, per adres 
Omgevingsdienst West-Holland, 
Postbus 159, 2300 AD Leiden.

Inlichtingen
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen: 
• mevrouw. J. Kars, tel. 06-12257859 

(inhoudelijk)
• de heer M. Danisman  van de 

gemeente Oegstgeest, 14071 
(ruimtelijke ordeningsaspecten)


