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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

Vergunningen en Bekendmakingen
Ingekomen aanvragen 
omgevingsvergunning
• Aafje Heynislaan 8 – plaatsen 

dakkapel (04-05-2021/ 6056915)
• Aert van Neslaan 50 – plaatsen 

dakkapel voordakvlak woning 
(07-05-2021/6067283)

• Nassaulaan 25 – bouw carport 
(04-5-2021/6058175)

• Park Landskroon – handelen 
in strijd met regels ruimtelijke 
ordening t.b.v. tweedaags festival 
‘Leids Eerstejaars Festival’ 
op 18 en 19 augustus 2021 
(28-04-2021/6040857)

• Prinses Margrietlaan 2 – plaatsen 
dakkapel (04-05-2021/6057597)

• Spaargarenstraat 2A – 
plaatsen erfafscheiding 
(06-05-2021/6062013)

• Willem de Mérodelaan 6 – plaatsen 
dakkapel voordakvlak woning 
(06-05-2021/6064035)

Verleende omgevingsvergunningen 
reguliere procedure
Het college van burgemeester en 
wethouders en de burgemeester van 
Oegstgeest maken bekend dat zij 
onderstaande omgevingsvergunning 
hebben verleend. De datum van 
bekendmaking staat bij het besluit 
vermeld. 
• Hendrik Andriessenlaan 60 – 

plaatsen een fietsenberging 
en erfafscheiding 
(06-05-2021/Z-21-143073)

• Hofdijck 19 – wijzigen gevel woning 
(04-05-2021/Z-21-143072)

• Richard Holpad 1 - wijzigen/

verbreden bestaande dakkapel 
aan de achterzijde en het plaatsen 
van een nieuwe dakkapel aan 
de voorzijde van een woning 
(06-05-2021/Z-21-142766)

• Willem Pijperlaan 1 – bouw 
erker voorgevel woning 
(04-05-2021/Z-21-141831)

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.

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 weigering 
omgevingsvergunning (uitgebreide 
procedure)
• Goudvinklaan – plaatsen 16 

tijdelijke woningen voor de periode 
van 15 jaar (04-05-2021/Z-21-
135883) 

Het ontwerpbesluit ligt vanaf  13 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.

Wijziging ingekomen aanvraag:
• Evenementenvergunning t.b.v. 

Leids Eerstejaars Festival, Park 
Landskroon op 18 & 19 augustus 
2021 van 14:00-22:00 uur, 
Z/20/138199.

Doe mee: Oegstgeest is er voor iedereen!
Oegstgeest wil een gemeente zijn 
waarin iedereen prettig woont en 
leeft. Dat geldt natuurlijk ook voor 
mensen die een lichamelijke of 
verstandelijke beperking hebben 
of op een andere manier drempels 
ervaren om mee te doen. Grofweg 
hebben we het hier over één op de 
vijf inwoners. Dat is een behoorlijk 
aantal. Daarom willen we samen 
met een diverse groep inwoners uit 

ons dorp bespreken wat er beter 
kan. We denken o.a. aan mensen 
met een lichamelijke, zintuiglijke 
of verstandelijke beperking, een 
chronische ziekte of psychische 
klachten. Ook mensen die moeite 
hebben met lezen of taal nodigen we 
uit. Op basis van deze gesprekken 
maken we een plan, de zogenaamde 
Lokale Inclusieagenda. Hierin staat 
hoe de gemeente werkt aan het 

waarmaken van een inclusieve 
samenleving, waarin iedereen mee 
kan doen. 

De eerste inwoners zijn 
al aangehaakt! Bent u 
ervaringsdeskundige? Dan hopen we 
dat u uw ervaringen en ideeën met 
ons wil delen. Neem contact op met 
 dijcks@oegstgeest.nl (t.a.v. Niels).

Wet bodembescherming - Rhijnhofweg 10 e.o. in Oegstgeest
De Omgevingsdienst West-Holland 
heeft van Ingenieursbureau Land 
uit Ede namens Oegstgeest aan de 
Rijn V.O.F. een melding ontvangen 
ingevolge artikel 29 en 37 (ernst en 
spoed) en 28 en 39 (goedkeuring 
saneringsplan) van de Wet 
bodembescherming.

Het betreft een verzoek tot het 
afgeven van een beschikking inzake 
ernst en spoed en de instemming 
met het ingediende saneringsplan 
voor de locatie Rhijnhofweg 10 e.o. 
in Oegstgeest. Kadastraal bekend 
als gemeente Oegstgeest, sectie 
E, nummers 3152, 3054 en 3358 
(allen gedeeltelijk). De locatie is 
geregistreerd onder de locatiecode 
AA057900843.

De melder heeft verzocht de 
behandeling volgens de verkorte 
procedure te laten verlopen. Wij 
hebben besloten dit verzoek te 

honoreren. De beschikking zal 
derhalve zonder voorafgaande 
ontwerpfase worden gepubliceerd.

Beschikking
Wij hebben besloten dat sprake 
is van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging waarvan de 
sanering niet spoedeisend is en in te 
stemmen met het saneringsplan.

Stukken inzien
De stukken liggen ter inzage van 
maandag 17 mei 2021 tot en met 
vrijdag 25 juni 2021 bij de receptie 
van het gemeentehuis in Oegstgeest. 
Voor de openingstijden wordt 
verwezen naar de website van de 
gemeente.

Bezwaar
Volgens artikel 7:1 van de Awb 
kan door de belanghebbende(n) 
bij Zuid-Holland, een gemotiveerd 
bezwaarschrift worden ingediend 

tegen dit besluit. Dit moet 
binnen zes weken na de dag van 
bekendmaking van dit besluit, onder 
vermelding van "Awb-bezwaar" in de 
linkerbovenhoek van enveloppe en 
bezwaarschrift. Dit bezwaar dient te 
worden gericht aan Gedeputeerde 
Staten van Zuid-Holland, t.a.v. het 
Awb-secretariaat, Postbus 90602, 
2509 LP Den Haag.
Ook kan een voorlopige voorziening 
gevraagd worden bij de Voorzitter 
van de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Meer informatie 
Heeft u nog vragen? Neem dan 
contact op met de Omgevingsdienst 
West-Holland op telefoonnummer 
071-4083100. Of via de mail, die u 
kunt sturen naar  info@odwh.
nl. Vermeld in uw mail dan het 
zaaknummer: 2021-008169.

Parkeernota 2021
Gemeente Oegstgeest wil het 
parkeerbeleid actualiseren en 
heeft daarom de Parkeernota 2021 
opgesteld, die vanaf 13 mei ter inzage 
ligt. Het parkeerbeleid is aangevuld 
met onder meer fietsparkeren. Het 
fietsgebruik neemt nog steeds toe en 
dat willen we ook bevorderen met het 
oog op duurzaamheid en gezondheid. 
Goede fietsparkeervoorzieningen 
dragen daar aan bij. De nota biedt ook 

handreikingen voor meer maatwerk, 
wat met het schaarser worden van 
de ruimte om te bouwen steeds 
belangrijker wordt. De concept 
parkeernota is tot stand gekomen 
met  aandacht voor groen en 
klimaatbestendigheid.

De stukken zijn vanaf vandaag in 
te zien op  www.oegstgeest.nl/
parkeernota

Bezoek milieustraat vanaf 25 mei 
alleen op afspraak
Vanaf dinsdag 25 mei is de 
milieustraat in Oegstgeest alleen nog 
toegankelijk als u vooraf een afspraak 
maakt. U doet dat eenvoudig via het 
digitale reserveringssysteem.

Het is op sommige momenten erg 
druk op de gemeentewerf. Dat zorgt 
voor lange wachttijden en voor 
onveilige verkeerssituaties. Met 

een reserveringssysteem zorgen we 
ervoor dat het aantal bezoekers beter 
verdeeld wordt over de dag. U bent 
van harte welkom op het afgesproken 
tijdstip! 

Hoe werkt het? 
U kunt uw tijdsslot vanaf 25 mei 
2021 digitaal reserveren via  www.
oegstgeest.nl/afspraakmilieustraat. 


