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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

Wilt u op de hoogte blijven 
van het laatste 

nieuws van gemeente Oegstgeest? 

Volg ons dan op Facebook  www.facebook.com/
Gemeente-Oegstgeest 

en twitter  www.twitter.com/gem_oegstgeest

Raadsbijeenkomsten 18, 20 en 25 mei 2021
Commissie Regiozaken 18 mei 2021 - 
aanvang 19.00 uur
In deze raadsbijeenkomst komen de volgende 
agendapunten aan de orde:
• Omgevingsdienst West Holland (ODWH) - 

Zienswijze begroting 2022 ODWH
• Gemeenschappelijke Regeling Werkbedrijven Kust, 

Duin- en Bollenstreek (KDB) - Zienswijze begroting 
2022 KDB  

• Belasting Samenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) - 
Zienswijze begroting 2022 BSGR

• Veiligheidsregio Holland Midden (VRHM) - 
Zienswijze Begroting 2022 VRHM

Oordeelsvormende raadsbijeenkomst Burger 18 mei 
2021 - aanvang 20.00 uur
In deze raadsbijeenkomst komen de volgende 
agendapunten aan de orde:
• Integraal Huisvestingsplan Oegstgeest 2021-2037
• Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 

2021     
• Samen Oegstgeest! Beleidsplan sociaal domein 

2021-2024
• Stukken ter kennisneming  

Oordeelsvormende raadsbijeenkomst Ruimte 20 mei 
2021 - aanvang 20.00 uur
In deze raadsbijeenkomst komen d volgende 
agendapunten aan de orde:
• Gebiedsvisie De Geesten
• Meerjarenprogramma Grondexploitaties   
• Vaststellen Lokale Warmtevisie - Transitievisie 

warmte 1.0
• Vaststellen Regionale Energiestrategie (RES) 1.0   
• Samenwerking warmtetransitie Leidse regio en 

restwarmte via WLQ+
• Stukken ter kennisneming

Commissie Regiozaken 25 mei 2021 - aanvang 20.00 
uur
In deze raadsbijeenkomst komen het volgende 
agendapunt aan de orde:
• Servicepunt71 - Zienswijze Begroting 2022 SP71
• Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg 

Hollands Midden (RDOG HM) - Zienswijze begroting 
2022 RDOG

• Holland Rijnland - Zienswijze Begroting 2022 
Holland Rijnland

• Holland Rijnland - Strategische Agenda Ruimte 
Holland Rijnland

• Holland Rijnland - Regionale Strategie Mobiliteit 
(RSM) Holland Rijnland

De commissies Regiozaken van 18 en 25 mei en de 
oordeelsvormende raadsbijeenkomsten Burger en 
Ruimte van 18 en 20 mei vinden digitaal plaats in 
verband met de aangescherpte coronamaatregelen. De 
raadsleden vergaderen via Microsoft Teams.

Wilt u inspreken? Dit kan voor alle vier de 
raadsbijeenkomsten. Meldt u zich dan uiterlijk aan 
op respectievelijk maandag 17 mei (voor commissie 
Regiozaken en oordeelsvorming Burger), woensdag 
19 mei (voor oordeelsvorming Ruimte) en woensdag 
24 mei (voor commissie Regiozaken), in alle 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!

Vergunningen en Bekendmakingen
Ingekomen aanvragen 
omgevingsvergunning
• Aert van Neslaan 60 – wijzigen 

voorgevel begane grond woning 
(26-04-2021/6035037)

• de Kempenaerstraat 71A – 
plaatsen terras voor de periode 
van april t/m september 2021 
(29-04-2021/6041533)

• Julianalaan 17 – muurdoorbraak 
(03-05-2021/6053281)

• Laan van Arenstein 24 – verbouw 
woning (30-04-2021/6025497)

• Lange Voort 263 – bouw twee 
dakkapallen voordakvlak woning 
(30-04-2021/6047333)

• Oude Rijnsburgerweg 79 - handelen 
in strijd met regels ruimtelijke 
ordening t.b.v. een tijdelijk terras voor 
de periode van mei t/m september 
2021 (01-05-2021/6049109)

• Rijnzichtweg 54 – wijziging 
constructie binnenmuur woning 
(28-04-2021/6039943)

• Rijnzichtweg 167 – bouw berging 
(28-04-2021/6041211)

• Spaargarenstraat 2A – 
plaatsen erfafscheiding 
(02-05-2021/6049885)

• van Cuycklaan nabij van 
Cuycklaan 30 – kappen 14 
bomen t.b.v vervanging brug 
(28-04-2021/6038097)

• Witte de Withlaan 3 – plaatsen 
dakkapel (01-05-2021/6049409)

Verleende omgevingsvergunningen 
reguliere procedure
Het college van burgemeester en 
wethouders en de burgemeester van 
Oegstgeest maken bekend dat zij 
onderstaande omgevingsvergunning 
heeft verleend. De datum van 
bekendmaking staat bij het besluit 
vermeld. 
• Charlotte de Bourbonlaan 

6 – muurdoorbraak woning 
(30-04-2021/Z-21-143836)

• Clinckenburgh 3 – bouw 
insteekhaven met overkapping 
(30-04-2021/Z-21-142827)

• Clusiushof 70 – splitsen 

appartement in twee appartementen 
(03-05-2021/Z-21-140859)

• Frits Mehrtenslaan 14 - 
uitbreiden woning voorzijde 
(26-04-2021/Z-21-143120)

• de Kempenaerstraat 39C - verbouw 
van een fysiopraktijk naar twee 
zelfstandige (woon)appartementen 
(29-04-2021/Z-20-139366)

• Hendrik Kraemerpark 
11 – muurdoorbraak 
(26-04-2021/Z-21-142841)

• Julianalaan 22 –aanleg inrit 
(29-04-2021/Z-20-137698)

• Kerckwervelaan 31 – bouw 
erker zij- en achtergevel woning 
(03-05-2021/Z-21-142389)

• Rhijngeesterstraatweg 36 – plaatsen 
carport (22-04-2021/Z-21-143357)

• Terweeplein 3 – 
gevelwijziging winkelpand 
(30-04-2021/Z-21-142683)

• Willem de Zwijgerlaan 18 – 
restauratie gemeentelijk monument 
(29-04-2021/Z-21-141577)

Weigering
• Prins Bernhardlaan 30 – plaatsen 

dakkapel voordakvlak woning 
(20-04-2021/Z-21-142033)

Bezwaar
Tegen de verleende en geweigerde 
omgevingsvergunning 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.

Verlengen beslistermijn
• Vliegend Hert 22 – plaatsen dakkapel 

voordakvlak (03-05-2021/5915549)

Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Oegstgeest maken 
bekend dat zij in het kader van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht 
hebben besloten voor deze aanvraag  
de beslistermijn te verlengen met 6 
weken.

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning 
brandveilig gebruik.
• Nachtegaallaan 41  – 

brandveilig gebruik pand 
(04-03-2021/5860305)  

Het ontwerpbesluit ligt vanaf  6 mei 
t/m 23 juni 2021 ter inzage. U kunt 
tegen het ontwerpbesluit gedurende 
deze termijn een zienswijze indienen 
bij het college van burgemeester en 
wethouders van Oegstgeest.

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.

Kent u iemand die een lintje verdient?
Tijdens de lintjesregen van 24 april 
hebben 7 inwoners uit Oegstgeest 
van burgemeester Jaensch te horen 
gekregen dat ze een Koninklijke 
onderscheiding hebben verdiend. 
Een mooi moment. 

Wilt u iemand voordragen voor 
een Koninklijke onderscheiding? 
Bijvoorbeeld vanwege een enorme 
inzet voor een vereniging of ander 
vrijwilligerswerk? Neem dan contact 
op met de medewerker kabinetszaken 
via telefoonnummer 071-5191700. 

Uitreiking tijdens lintjesregen of op een 
ander moment
De jaarlijkse uitreiking rondom 
Koningsdag wordt de lintjesregen 

genoemd. De uitreiking 
kan ook op een ander 
moment plaatsvinden. 
Bijvoorbeeld tijdens een 
afscheid, symposium of 
een andere bijzondere 
gebeurtenis die te 
maken heeft met de 
activiteiten van de betreffende 
persoon.

Aanvragen lintjesregen 2022
Voor de lintjesregen van 2022 kunt u 
tot 1 juli 2021 een voorstel indienen 
bij de burgemeester van onze 
gemeente.

Op de website  www.lintjes.nl vindt 
u alle informatie. 

Vervangende inzameling restafval en 
gft bij feestdagen - Hemelvaartsdag
Donderdag 13 mei is het 
Hemelvaartsdag. Het gft-afval 
wordt in de wijken 4 en 5 daarom op 
zaterdag  15 mei opgehaald. Denkt 
u aan het op tijd (vóór 7:30) en juist 
aanbieden van uw minicontainer. Er 

is geen ruimte om op andere dagen 
extra langs te rijden, wanneer het 
legen niet gelukt is. 

Bedankt voor uw medewerking en 
alvast een fijne dag gewenst!


