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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. 
• Speelgoed medewerkers
Bij de Kringloopwinkel SOEK komt veel speelgoed binnen. Wij zoeken 
vrijwilligers die dat speelgoed willen beoordelen, prijzen en uitstallen 
in onze speelgoed-kamer. Je moet natuurlijk enige basiskennis van 
speelgoed hebben. Bijvoorbeeld van de kwaliteit en de aantrekkingskracht 
voor kinderen. Er zijn anderen met wie je eventueel kunt overleggen. 
Klantvriendelijk is een pré.

• Vrijwillig coördinator bij Humanitas Thuisadministratie
Vind je het leuk om mensen met geldzorgen te helpen om hun financiën 
op de rit te krijgen? Vind je het leuk om met vrijwilligers om te gaan en hen 
te begeleiden in hun werk? Wij zoeken per direct vrijwillig coördinatoren 
met organisatietalent, voor ongeveer twee dagdelen per week. Als 
vrijwillig coördinator houd je intakegesprekken bij deelnemers thuis, 
koppel je vrijwilligers aan de deelnemers en ondersteun je de vrijwilligers 
in hun werk. Ook help je mee met het organiseren van scholing en het 
onderhouden van contacten met het lokale organisaties.

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

Vervangende inzameling restafval en 
gft bij feestdagen – Tweede Pinksterdag
Maandag 24 mei is het Tweede 
pinksterdag. Op deze dag wordt het 
rest- en gft-afval niet ingezameld. 
Kijk voor de vervangende 
inzameldagen bij feestdagen op de 
afvalkalender.
Denk 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!

Hulp bij afspraak coronaprik
Heeft u een brief ontvangen over de 
prik tegen corona? Heeft u vragen 
over de brief of heeft u hulp nodig bij 
het maken van een afspraak? Kom 
dan naar het corona-spreekuur in de 
bibliotheek. 
Neem de brief van de GGD en een 
identiteitsbewijs mee en u wordt 

geholpen met het maken van de 
prikafspraak.

Het spreekuur in Oegstgeest is op 
donderdag van 14.00 tot 16.00 uur. 
Het adres is Lange Voort 2 T. U hoeft 
geen afspraak te maken voor het 
spreekuur.

Afspraak milieustraat niet nodig
Vorige week stond in de Oegstgeester 
Courant dat het vanaf 25 mei nodig is 
om een afspraak te maken voor een 
bezoek aan de milieustraat. Dat is 
echter niet het geval. U bent zonder 
afspraak van harte welkom.
Het is op sommige momenten 
erg druk op de milieustraat. 
Bezoekers moeten dan lang 
wachten en er ontstaan gevaarlijke 
verkeerssituaties. We willen als 
gemeente de klantvriendelijkheid 
en verkeersveiligheid vergroten. We 

doen op het moment onderzoek naar 
mogelijke oplossingen, waaronder 
een online reserveringssysteem. De 
definitieve keuze is echter nog niet 
gemaakt. Het eerdere bericht was dus 
onjuist. 
We houden u op de hoogte via 
de krant, onze website en sociale 
media. Gaat u binnenkort naar de 
milieustraat? Vermijd waar mogelijk 
piekmomenten zoals tussen 10.00 en 
12.00 uur. Meer informatie vindt u op 
 www.oegstgeest.nl/afval. 

Eerste Erfgoednota van Oegstgeest vastgesteld
Op 29 april heeft de gemeenteraad de 
eerste Erfgoednota van Oegstgeest 
unaniem vastgesteld. Het document 
genaamd Erfgoednota 2021-2025: 
behoud door bescherming, benutting 
en beleving heeft als doel het erfgoed 
en daarmee het bijzondere verhaal 
van Oegstgeest te behouden. 

Beschermd erfgoed, zoals 
monumenten en dorpsgezichten, 
en onbeschermd erfgoed, zoals 
karakteristieke panden en 
groenstructuren, zijn belangrijk 
vanuit historisch oogpunt en dragen 
bij aan het karakter van het dorp. De 
Erfgoednota is een beleidsdocument 

waarin vastgelegd is hoe we in 
Oegstgeest met het erfgoed omgaan. 
Het bevat een ambitie en visie die 
onder andere bestaat uit:
• Beter betrekken van de ruimtelijk-

historische waarden in ruimtelijke 
ontwikkelingen;

• Nauwere samenwerking met lokale 
en regionale erfgoedpartners;

• Aansluiten bij provinciaal 
erfgoedbeleid;

• Stimuleren van erfgoededucatie en 
educatie op erfgoedlocaties;

• Toegankelijker maken van 
erfgoedlocaties.

De komende tijd wordt er meer 

aandacht besteed aan het 
bekendmaken van het erfgoed van 
Oegstgeest. Dit valt zowel terug 
te zien in de omgeving en ook 
op de website van de gemeente. 
Zo worden er in samenwerking 
met verschillende organisaties 
informatieborden geplaatst en 
activiteiten georganiseerd. Verder 
is in de uitvoeringsagenda uitgezet 
welke acties er de komende jaren 
worden ondernomen om de ambitie 
en visie van de Oegstgeest te 
verwezenlijken. In de loop van 2021 
wordt de Erfgoednota samengevat 
en in een publieksversie beschikbaar 
gesteld via de gemeentelijke website.

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. 

Misschien goed voor u om te weten 
dat de regeling onlangs is versoepeld 
en dat u nu eerder in aanmerking 
komt voor een tegemoetkoming.
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 en uw 
vermogen. Ook kijken zij welk deel 
van de woonkosten u nog wel zelf nog 
kunt betalen. 

Vergunningen en Bekendmakingen
Ingekomen aanvragen 
omgevingsvergunning
• de Kempenaerstraat 25A 

- vergroten bestaande 
uitbouw op eerste verdieping 

(13-05-2021/6082339)
• Eduard van Beinumlaan 

31 – bouw fietsenschuur 
(18-05-2021/6090043)

• J.C. Bloemlaan 4 

– vervangen gevelkozijnen 
woning(11-05-2021/6075489)

• Hofbouckerlaan 51- handelen 
in strijd met regels ruimtelijke 
ordening t.b.v. horeca 

(15-05-2021/6084495)
• Oude Rhijnhofweg 16 - 

opslagruimte ombouwen tot 
kantoor (12-05-2021/6079015)

• Rijnzichtweg 54 

– interne verbouwing woning 
(14-05-2021/6083453)

• Simon Vestdijklaan 48 – plaatsen 
dakkapel voordakvlak woning 
(16-05-2021/6085281)



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. 
• de Voscuyl 38B – handelen in strijd 

met regels ruimtelijke ordening 
t.b.v. vestigen buitenschoolse 
opvang (11-05-2021/ 

Z-19-124523)
• van Houdringelaan 11 – 

handelen in strijd met regels 
ruimtelijke ordening t.b.v. 
vestigen buitenschoolse opvang 
(11-05-2021/Z-19-124524)

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.

Mededeling verkeersbesluiten
• één parkeerplaats bij de (nog te 

plaatsen) laadpaal voor het opladen 
van elektrische voertuigen nabij 
Hugo de Vrieslaan 97 aan te wijzen 
als parkeergelegenheid die alleen 
bestemd is voor het opladen van 

elektrische voertuigen, door middel 
van het plaatsen van bord E04 met 
onderbord “opladen elektrische 
voertuig” zoals bedoeld in bijlage 1 
van het Reglement verkeersregels 
en verkeerstekens 1990.

U kunt op  www.
officielebekendmakingen.
nl alle  informatie vinden over 
de ter inzagelegging en de 
bezwaarmogelijkheden.


