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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 20 en  
22 april 2021
Gezamenlijke Oordeelsvormende raadsbijeenkomst Burger en Ruimte 
20 april 2021 - aanvang 20.00 uur
In deze raadsbijeenkomst komen de volgende agendapunten aan de orde:
• Parkeernota
• Raadsmededeling Plan van aanpak uitvoering voorbereidingsbesluit 

Hofbrouckerpark  
• Raadsmededeling Tijdelijke opvang statushouders – evident kansrijke 

asielzoekers en andere doelgroepen 

Gezamenlijke Beeldvormende raadsbijeenkomst Burger en Ruimte 22 
april 2021 - aanvang 20.00 uur
In deze raadsbijeenkomst komen het volgende agendapunt aan de orde:
• Transitievisie Warmte (TVW), Regionale Energiestrategie (RES) en 

WarmtelinQ+ (WLQ+)
 
De gezamenlijke oordeelsvormende en beeldvormende 
raadsbijeenkomsten Burger en Ruimte van 20 en 22 april vinden 
digitaal plaats in verband met de aangescherpte coronamaatregelen. De 
raadsleden vergaderen via Microsoft Teams.

Wilt u inspreken? Dit kan voor de gezamenlijke oordeelsvormende en 
beeldvormende raadsbijeenkomsten Burger en Ruimte van 20 en 22 
april. Meldt u zich dan uiterlijk aan  op respectievelijk maandag 19 april 
(gezamenlijke oordeelsvorming Burger en Ruimte) en woensdag 21 april 
(gezamenlijke beeldvorming Burger en Ruimte), 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

Uitkomsten enquête verkabelen beschikbaar

Het groen moet versterkt worden!
Op 25 januari heeft de  gemeente 
Oegstgeest een enquête gestuurd 
aan 2.500 huishoudens langs 
het hoogspanningstraject van 
Oegstgeest. Bewoners uit de 
wijken De Morsebel, Haaswijk en 
Poelgeest konden hun wensen voor 
voorzieningen in de vrijkomende zone 
aangeven, mocht de gemeenteraad 
in 2022 besluiten om de kabels 

ondergronds te brengen. 
Wij ontvingen maar liefst 922 
reacties op de enquête. De meeste 
mensen zijn tevreden over hoe het 
park er nu bij ligt. Wel ziet ze graag 
een kwalitatieve verbeterslag van 
het gebied. Denk hierbij aan meer 
wandelpaden en verbindingen 
hiervan met andere (wandel)gebieden 
binnen de gemeente. Maar ook meer 

bomen, biodiversiteit, natuurlijke 
speelvoorzieningen en bankjes staan 
op het wensenlijstje. Veel mensen 
vragen aandacht voor onderhoud van 
het gebied. 

Benieuwd naar alle uitkomsten?  
Bekijk de samenvatting op 
 www.oegstgeest.nl/verkabelen

Vergunningen en Bekendmakingen
Ingekomen aanvragen 
omgevingsvergunning
• Drie Gebroeders 15 – vernieuwen 

schutting (05-04-2021/5970765)
• Eduard van Beinumlaan 27 – 

plaatsen dakkapel voordakvlak 
woning (01-04-2021/5961523)

• Rhijngeesterstraatweg 7 – kappen 
boom (05-04-2021/5970765)

• Terweeplein 3 – 
sloopwerkzaamheden en tijdelijk 
plaatsen ketenpark voor de 
periode van 16 t/m 26 juli 2021 
(30-03-2021/5956257)

• van Cuycklaan – vervangen brug en 
dam (31-03-2021/5844657)

• van Wassenaerlaan 26 – interne 
verbouwing woning (31-03-2021/ 
5961523)

• sectie OGT00, nr. E , nr. 2212 
(Willem Einthovenstraat) 
– handelen in strijd met 
regels ruimtelijke ordening 
t.b.v. tijdelijke aanleg inrit, 
parkeerterrein voor de duur van 
10 jaar en zuil met bedrijfsnaam 
(01-04-2021/5962439)

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. 
• Juffermansstraat 64 – plaatsen 

dakkapel zijdakvlak woning 
(01-04-2021/Z-21-142309)

• Regentesselaan 3 – wijzigen 
draagconstructie woning 
(01-04-2021/Z-21-142010)

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.

Intrekking straatnamen
Met besluit OEG-20-139386-
275995-S d.d. 12 maart 2021 zijn de 
straatnamen
Christian Dopplerstraat, Johann 
Keplerstraat en Edme Mariottehof 
ingetrokken.

Toekenning straatnamen
Met besluit OEG-20-139386-
275995-S d.d. 12 maart 2021 krijgt 
de openbare ruimte (voorheen 
Christian Dopplerstraat en Johann 
Keplerstraat) de naam De Limes en 
krijgt de openbare ruimte (voorheen 
Edme Mariottehof) de naam Johanna 
Westerdijkpad.


