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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

Oegstgeest kan niet zonder vrijwilligers. Gezamenlijk 
vormen zij de kracht van Oegstgeest. 

• Organiseren wekelijkse club bijeenkomst voor Oegstgeester Kids op 
Ontdekking

Okidoo staat voor Oegstgeester Kids op Ontdekking. Een nieuw initiatief 
met wekelijkse bijeenkomsten voor kinderen tussen 9 en 14 jaar. Zij worden 
voorgedragen door de scholen.
Bij Okidoo willen we de leefwereld voor deze groep vergroten door hen 
kennis te laten maken met de natuur, boeken, sport en spel, museumbezoek, 
enzovoort. Van 11 mei tot 15 juli draaien we een pilotgroep op dinsdag- 
of woensdagmiddag. Wil je helpen om Okidoo een succes te maken? We 
zoeken mensen die ons, de drie initiatiefnemers, willen aanvullen en de 
wekelijkse bijeenkomsten gaan organiseren.

• Maatschappelijk begeleider bij VluchtelingenWerk
VluchtelingenWerk Nederland behartigt de belangen van vluchtelingen 
en asielzoekers in Nederland, vanaf het moment van binnenkomst tot 
en met de integratie in de Nederlandse samenleving. We zoeken een 
maatschappelijk begeleider voor het begeleiden, ondersteunen en coachen 
van vluchtelingen tijdens hun integratie- en participatieproces. Je maakt 
een vluchteling wegwijs in de gemeente en directe woonomgeving en 
geeft voorlichting over de Nederlandse samenleving, instanties en wet- en 
regelgeving. Je biedt praktische ondersteuning bij vragen en problemen 
omtrent huisvesting, financiën, onderwijs en gezondheidszorg. Je begeleidt 
vluchtelingen bij externe contacten met diverse instanties en ondersteunt 
hen bij het opbouwen van een sociaal netwerk.

Kijk voor meer informatie over deze oproepen op  www.dorpskracht.nl

Volg ons op Facebook  www.facebook.com/Gemeente-Oegstgeest en twitter  www.twitter.com/gem_oegstgeest

Alle kinderen een zwemdiploma
In Oegstgeest vinden we het 
belangrijk dat alle kinderen kunnen 
zwemmen en hun zwemdiploma 
halen. Heeft u een laag inkomen rond 
het minimuminkomen en heeft u 
eigenlijk geen geld om uw kinderen 
naar zwemles te sturen? Misschien 

kunnen we helpen. Voor het behalen 
van zwemdiploma A voor kinderen 
vanaf 6 jaar kunt u  een extra 
vergoeding krijgen. 
Meer weten? Vraag het na bij het 
Team sociale zaken op werkdagen 
tussen 9 en 11 uur via 071- 5191830. 

Beeldvormende raadsvergadering Regionale 
Energiestrategie (RES), Transitievisie warmte en 
Warmtelinq+
Donderdag 22 april 2021 organiseert 
de gemeente een beeldvormende 
raadsbijeenkomst over de Regionale 
Energiestrategie (RES), Transitievisie 
warmte (TVW) en Warmtelinq+. De 
bijeenkomst is ter voorbereiding 
op de politieke besluitvorming 
van deze dossiers, maar ook ter 
informatie voor inwoners van de 
gemeente Oegstgeest. Tijdens deze 
avond worden drie presentaties 
gegeven over de bovengenoemde 
onderwerpen. 
Op  https://www.oegstgeest.
nl/oegstgeest2030 kunt u meer 
informatie vinden over de 
verschillende onderwerpen. De avond 
begint om 20.00 uur en eindigt om 
22:00 uur. De bijeenkomst vindt 
digitaal plaats, u kunt zich hiervoor 
aanmelden bij de griffie.

Het programma
Met deze beeldvormende 
raadsvergadering informeren we 
u graag over de voortgang betreft 
de Regionale Energiestrategie, 

Transitievisie warmte en 
Warmtelinq+ in aanloop naar 
besluitvorming op deze onderwerpen 
in juni 2021. Het afgelopen jaar 
heeft het participatieproces 
plaatsgevonden met inwoners en 
bedrijven voor de RES en de TVW. 
Tijdens deze avond zullen we ingaan 
op het doorlopen proces rond de 

trajecten, de actualiteit rondom deze 
drie thema’s en schetsen we een beeld 
van het proces bij vaststelling van de 
stukken. Daarnaast nodigen wij u uit 
om vragen te stellen naar aanleiding 
van de gegeven presentaties. U 
kunt ook vooraf eventuele vragen 
indienen bij de griffie via  griffie@
oegstgeest.nl 

PROGRAMMA

20:00 – 20:10   Opening avondvoorzitter en korte inleiding door 
wethouder Peter Glasbeek

20:10 – 20:45  Presentatie Transitievisie Warmte door bureau Over 
Morgen

20:45 – 21:15  Presentatie Warmtetransitie in de Leidse regio en de 
rol van de warmte transportleiding Warmtelinq+ door 
dhr. van Abbema (proces regisseur warmte Leidse regio

21:15 – 21:40  Presentatie Regionale Energiestrategie door bureau 
Quintel

21:40 – 22:00  Vragenronde en afsluiting

U bent van harte welkom als inwoner om bij deze bijeenkomst aanwezig te 
zijn.

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
• Borneostraat 35 – plaatsen 

dakopbouw op aanbouw woning 
(12-04-2021/5907709)

• Charlotte de Bourbonlaan 
6 - muurdoorbraak woning 
(12-04-2021/5990499)

• Dorpsstraat (sectie OGT00B, 
nr. 3686) – kappen bomen 
(09-04-2021/5983065)

• Oudenhoflaan 25 – kappen boom 
(07-04-2021/5977765)

• Regentesselaan 3 – 
plaatsen dakopbouw 
(06-04-2021/5973097)

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. 
• Dorpsstraat 45 – gevelwijziging 

en muurdoorbraak woning 
(08-04-2021/Z-21-141129)

• Geversstraat 37 – 
plaatsen toegangspoort 
(07-04-2021/Z-21-141849)

• Guus Reitsmahof 13 – plaatsen 
dakkapel zijdakvlak woning 
(06-04-2021/Z-21-142604) 

• Julianalaan 22 – schilderen 
gemeentelijk monument 
(06-04-2021/Z-20-135801)

• Kronenburg 12 - aanbouw aan de 
achterzijde woning en plaatsen 
airco (12-04-2021/Z-21-141209)

• Prins Hendriklaan 17 – plaatsen 
dakkapel voordakvlak en wijzigen 
kozijnen voorgevel woning 
(09-04-2021/Z-21-142017)

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.
• Rhijngeesterstraatweg 

35 – plaatsen antenne 
(24-02-2021/5854203)

• Adriaan van Ostadelaan 8 – 
plaatsen dakkapel voordakvlak 
woning (12-02-2021/5811331)

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.


