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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

Raadsbijeenkomst 6 april 2021
Commissie Regiozaken 6 april 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 commissie Regiozaken van 6 april vindt plaats in de Raadzaal 
van het gemeentehuis. Wel worden de op dat moment geldende 
coronamaatregelen gevolgd.

Wilt u inspreken? Dit kan voor de commissie Regiozaken van 6 april. 
Meldt u zich dan uiterlijk aan op maandag 5 april 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 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!

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. 

Nieuwe hond? Meld hem nu aan bij de BSGR!
Veel mensen hebben het afgelopen 
jaar besloten dat een nieuwe hond 
in het gezin erg leuk zou zijn. We 
waren veel thuis en in veel gezinnen 
is besloten om juist nu een hond aan 
te schaffen.

Wat misschien niet iedereen weet 
is dat je voor een hond ieder jaar 
hondenbelasting moet betalen, ook 
in Oegstgeest. Daarom voor alle 
(nieuwe)  baasjes:  Meldt uw hond 
vandaag nog aan op

 https://www.bsgr.nl/overig/
formulieren/hondenbelasting/.  Dan 
wordt uw hond ingeschreven en 
ontvangt u voortaan automatisch de 
aanslag voor de hondenbelasting.

Rectificatie Ontwerp bestemmingsplan Nieuw-Rhijngeest 
Zuid (wonen)
Afgelopen week is in de 
Oegstgeestercourant de 
publicatietekst voor het 
ontwerpbestemmingsplan Nieuw-
Rhijngeest Zuid (wonen) geplaatst. 

Daar is een onvolkomenheid in 
geconstateerd. De terinzagetermijn 

die daarin is beschreven komt 
niet overeen met de tekst die is 
gepubliceerd in de Staatscourant. 
Het ontwerpbestemmingsplan ligt 
officieel ter inzage vanaf 18 maart tot 
en met 28 april. 
Deze periode  is ook van toepassing 
op het hogere waarde besluit 

dat tegelijkertijd ter inzage ligt. 
Op  ruimtelijkeplannen.nl en 
de website van de gemeente 
Oegstgeest is het betreffende 
ontwerpbestemmingsplan in te 
zien en analoog is het ook mogelijk 
om op het gemeentehuis het 
ontwerpbestemmingsplan in te zien.

Vergunningen en Bekendmakingen
Ingekomen aanvragen 
omgevingsvergunning
• De Limes 7 (Bio Sciencepark) 

- handelen in strijd met regels 
ruimtelijke ordening voor het 
uitoefenen van horeca-activiteiten 
(22-03-2021/5723669)

• Eduard van Beinumlaan 
31 – plaatsen fietsenberging 
en rolcontainers 
(21-03-2021/5929097)

• Frits Mehrtenslaan 14 – 
uitbreiden woning voorzijde 
(19-03-2021/5927719)

• Hendrik Andriessenlaan 
60 - plaatsen erfafscheiding 
en fietsenberging 
(17-03-2021/5918629)

• Hofdijck 19 – vervangen kozijnen 

(19-03-2021/5925451)
• Rhijngeesterstraatweg 

161A – vervangen kozijnen 
(21-03-2021/5873921)

• Spaargarenstraat 8 – verbreden 
dakkapel achterdakvlak 
en verbreden bestaande 
uitbouw 1e verdieping woning 
(22-03-2021/5933749)

• Sterreschans 421 t/m 543 - 
plaatsen buitenunits t.b.v. airco op 
de balkons  (21-03-2021/5908955) 

• van Assendelftstraat 6 – 
plaatsen dakopbouw en 
splitsen tot appartementen 
(16-03-2021/5912753)

• Vliegend Hert 22 – plaatsen 
dakkapel voordakvlak woning 
(16-03-2021/5915549)

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.
• De Boeg – wijzigen verleende 

omgevingsvergunning bouw 
keerwand. (07-02-2019/Z-
18-117853) De afwijking  
betreft het verhogen van de 
keerwand met 1,2 meter door 
middel van een houten scherm 
(23-03-2021/Z-21-140679) 

• Juffermansstraat 64 

- wijzigen functie bijgebouw 
naar hobbyruimte 
(23-03-2021/Z-20-139854)

Weigering.
• Willem de Mérodelaan 3 – 

plaatsen opbouw op aanbouw 
(19-03-2021/5614877)

Bezwaar
Tegen de verleende en geweigerde 
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/weigering.

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.


