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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 13 en 15 april 
2021
Oordeelsvormende raadsbijeenkomst Ruimte 13 april 2021 - aanvang 
20.00 uur
In deze raadsbijeenkomst komen de volgende agendapunten aan de orde:
• Huisvestingsverordening 2021
• Doelgroepenverordening Sociale woningbouw Oegstgeest
• Vaststellen beleidsregels stimulering sociale en middeldure 

woningbouw Oegstgeest 2021
• Raadsmededeling Beëindiging Koopgarant Clusiushof  
• Raadsmededeling Wensen en bedenkingen & opbrengst participatie RES
• Raadsmededeling Voortgang duikerbrug kabels en leidingen 2021
• Intrekken ‘Verordening op de heffing en de invordering van staangeld 

2009-2010’
• Stukken ter kennisneming

Oordeelsvormende raadsbijeenkomst Burger 15 april 2021 - aanvang 
20.00 uur
In deze raadsbijeenkomst komen de volgende agendapunten aan de orde:
• Erfgoednota 2021-2025
• Communicatiebeleidsplan
• Verordening geldelijke voorzieningen raads- en commissieleden
• Motie van de fractie van PrO – Lokaal Actieplan Lijm de Jeugdhulp
• Stukken ter kennisneming  

De oordeelsvormende raadsbijeenkomsten Ruimte en Burger van 13 
en 15 april vinden digitaal plaats in verband met de aangescherpte 
coronamaatregelen. De raadsleden vergaderen via Microsoft Teams.

Wilt u inspreken? Dit kan voor de oordeelsvormende raadsbijeenkomsten 
Ruimte en Burger van 13 en 15 april. Meldt u zich dan uiterlijk aan  op 
respectievelijk maandag 12 april (oordeelsvorming Ruimte) en woensdag 
14 april (oordeelsvorming Burger), 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!

Hulp voor ondernemers via Ondernemersdesk
De coronacrisis en de lockdown 
hebben voor veel ondernemers grote 
gevolgen. Financieel en mentaal is 
het een zware tijd. Vraagt u zich als 
ondernemer bijvoorbeeld weleens 
af of het geen tijd is om het roer 
om te gooien, een andere bron van 
inkomsten te zoeken of met uw 
bedrijf (deels) een andere weg in te 
slaan? Kunt u daarbij wel wat hulp 
gebruiken? Dan is hulp vanuit de 
ondernemersdesk misschien iets 
voor u. 

De gemeenten Leiden, Leiderdorp 
en Oegstgeest hebben samen een 
ondernemersdesk opgericht. De 
ondernemersdesk brengt samen met 
u uw situatie in kaart. Daarna zorgt de 
ondernemersdesk ervoor dat u goed 

wordt doorverwezen naar instanties 
die u verder kunnen helpen. 

U kunt hulp krijgen bij: 
1. De doorontwikkeling van uw 

bedrijf, zodat u tijdens of na de 
coronacrisis betere resultaten 
kunt bereiken;

2. De oriëntatie op een baan in 
loondienst en mogelijk hulp bij een 
bedrijfsbeëindiging; 

3. Financiële problemen en schulden;
4. Psychosociale problemen.

Hoe kunt u in contact komen met de 
ondernemersdesk?
• U kunt bellen met 071-5167006 op 

werkdagen van 9-17 uur
• U kunt een terugbelverzoek sturen 

naar ondernemersdesk@leiden.nl.  

In het bericht vermeldt u uw 
bedrijfsnaam, voor- en achternaam, 
adres en telefoonnummer. U 
wordt dan binnen 2 werkdagen 
teruggebeld. 

Belteam van ervaren ondernemers
Het belteam van de ondernemersdesk 
bestaat uit ondernemers die 
zelf ook ervaring hebben met de 
gevolgen van de coronacrisis. 
Zij zijn dus ervaringsdeskundig. 
In het telefoongesprek brengen 
zij samen met u uw situatie in 
kaart en zij zorgen ervoor dat u 
de juiste ondersteuning krijgt. De 
ondersteuning zelf wordt door 
verschillende organisaties geboden. 
Wie u het best kan helpen is 
afhankelijk van uw hulpvraag. 

Door Goede Vrijdag en Tweede Paasdag is het gemeentehuis 
vrijdag 2 april en maandag 5 april gesloten.

De gemeentewerf is op maandag 5 april gesloten

Nomineert u ook een boom voor de Bomenlijst?
Bomen spelen een belangrijke rol in 
het behoud van het groene karakter 
van Oegstgeest en in het bieden van 
een gezonde leefomgeving. Sommige 
bomen zijn extra bijzonder door hun 
leeftijd, geschiedenis of ecologische 
waarde. Deze bomen willen we goed 
beheren en beschermen. We hebben 
daarom in Oegstgeest een Bomenlijst 
waarop onze meest waardevolle 
bomen staan. Voor de bomen op de 
Bomenlijst geldt een kapverbod. 

Onze Bomenlijst is toe aan een update 
en daarvoor vragen we uw hulp. U kunt 
tot 1 mei 2021 bomen in uw eigen tuin 

of in de openbare ruimte nomineren 
voor een plek op de Bomenlijst. 

Op  doemee.oegstgeest.nl leest u 
hier alles over!

Vergunningen en Bekendmakingen
Ingekomen aanvragen 
omgevingsvergunning
• Oude Rhijnhofweg 24 – 

plaatsen terrasoverkapping 
(23-03-2021/5854303)

• Rhijngeesterstraatweg 
36 – plaatsen carport 
(27-03-2021/5749615)

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.
• Carel Fabritiuslaan 21 – plaatsen 

dakkapel voorgeveldakvlak woning 
(26-03-2021/Z-21-143317)

• Floresstraat 6 – uitbreiden 
tandartsenpraktijk 
(23-03-2021/Z-20-140001)

• Geversstraat 55 – wijziging kantoor 
naar wonen en bouw dakterras 
(26-03-2021/Z-20-139251)

• Kamphuizenlaan 13 – 
uitbreiden dak en plaatsen 
dakkapel achterdakvlak 
(23-03-2021/Z-20-140032)

• Prinses Marijkelaan 13 – 
plaatsen dakkapel (29-03-2021/ 
Z-21-140557)

Weigering
Het college van burgemeester en 
wethouders en de burgemeester van 
Oegstgeest maken bekend dat zij 
onderstaande omgevingsvergunningen 
hebben geweigerd. De datum van 
bekendmaking staat bij het besluit 
vermeld.
• Julianalaan 22 – aanleg inrit (29-

03-2021/ Z-20-137698)

Bezwaar
Tegen de verleende 

omgevingsvergunningen reguliere 
procedure en weigering 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.

Verlengen beslistermijn
• Prins Bernhardlaan 30 – plaatsen 

dakkapel voordakvlak woning 
(5833153)

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

Verleende vergunning:
• Tijdelijke standplaatsvergunning 

oliebollenkraam, Lijtweg van 1 
december 2021 t/m 31 december 
2021,  Z/21/141000 ( 24-03-2021)

• Drank -en horecavergunning(para-
commercieel) t.b.v. E.J. Raam, De 
Dansschool anno 2020, Oude 
Rijnsburgerweg 79,  Z/20/137537( 
24-03-2021)

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.


