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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

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws van gemeente
Volg ons op Facebook  www.facebook.com/Gemeente-Oegstgeest en twitter  www.twitter.com/gem_oegstgeest

Raadsbijeenkomsten 28 en 29 april 2021
Beeldvormende raadsbijeenkomst 28 april 2021 - aanvang 20.00 uur
In deze raadsbijeenkomst komt het volgende agendapunt aan de orde:
• Presentatie Gebiedsvisie De Geesten

Besluitvormende raadsbijeenkomst 29 april 2021 – let op: aanvang 19.30 uur
In deze raadsbijeenkomst komen o.a. de volgende agendapunten aan de orde:
• Benoeming RKC 2021
• Intrekken ‘Verordening op de heffing en de 

invordering van staangeld 2009-2010’
• Communicatiebeleidsplan gemeenteraad Oegstgeest 

2021-2024   
• Verordening rechtspositie raads- en commissieleden 

Oegstgeest 2021
• Huisvestingsverordening 2021
• Doelgroepenverordening Sociale woningbouw 

Oegstgeest  
• Vaststellen beleidsregels stimulering sociale en 

middeldure woningbouw Oegstgeest 2021
• Erfgoednota 2021-2025     
• Parkeernota (ovb)
• Motie van de fractie van D66 - Hofbrouckerpark
• Motie van de fractie van PrO – Lokaal Actieplan Lijm 

de Jeugdhulp
• Drie moties van het CDA - Statushouders
• Bekrachtiging oplegging geheimhouding stukken ex 

artikel 25 lid 3 Gemeentewet
• Lijst van Ingekomen Stukken

De beeldvormende raadsbijeenkomst van 28 april en de besluitvormende raadsbijeenkomst van 29 april vinden 
digitaal plaats in verband met de aangescherpte coronamaatregelen. De raadsleden vergaderen via Microsoft 
Teams.

Bij de beeldvormende raadsbijeenkomst van 28 april is het mogelijk om deel te nemen. Als u deel wilt nemen stuur 
dan voor dinsdag 27 april 12.00 uur ’s middags een mail naar  griffie@oegstgeest.nl, na aanmelding ontvangt u 
een deelnamelink.

Bij de besluitvormende raadsbijeenkomst van 29 april is het niet mogelijk om in te spreken.

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 vergadering is 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.

VOLG HET LIVE ONLINE!

Vergunningen en Bekendmakingen
Ingekomen aanvragen 
omgevingsvergunning
• Duifhuislaan 2 – plaatsen 

fietsenschuur in voortuin 
(13-04-2021/5996029)

• Floris Versterlaan 15 – plaatsen 
dakopbouw (19-04-2021/ 
6013447)

• Floris Versterlaan 17 - plaatsen 
dakopbouw en aanpassen 
constructie achtergevel 
(19-04-2021/6012219)

• Geversstraat 37 – plaatsen 
bijgebouw (16-04-2021/6006267)

• Haarlemmerstraatweg 6 – 
restauratie grafmonument 
(14-04-2021/6007253)

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. 
• Clusiushof 4 en 8 – samenvoegen 

sportschool van drie 
locaties naar één locatie 
(19-04-2021/Z-21-141514)

• Prins Bernhardlaan 
44 – muurdoorbraak 
keuken en achterkamer 
(15-04-2021/Z-21-142603)

• van Wassenaerlaan 26 – 
doorbraak tussenmuur keuken 
en kamer begane grond woning 
(19-04-2021/Z-21-143576)

• Vliegend Hert 23 – plaatsen 
dakkapel voordakvlak woning 
(16-04-2021/Z-21-142314)

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.

18 jaar geworden? Schrijf je vast in voor 
een huurwoning
Voor jonge mensen is het lastig 
om aan een sociale huurwoning te 
komen. De wachtlijsten voor een 
huurwoning in deze regio zijn lang, 
iets waar je vaak geen rekening mee 
houdt als je net 18 jaar bent. Veel 
jongeren wonen dan nog thuis en 
denken nog lang niet aan zelfstandig 
wonen. Toch is het verstandig om dat 

wel te doen en je vast in te schrijven 
via  www.hureninhollandrijnland.
nl.  Dan sta je vast op de wachtlijst 
en pak je automatisch een paar jaar 
inschrijfduur mee zonder dat je er 
erg in hebt. Hebt u een volwassen 
zoon of dochter van 18 jaar of ouder? 
Maak hem of haar dan attent op deze 
mogelijkheid.

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!


