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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

Raadsbijeenkomsten 3, 8 en 10 juni 2021
Besluitvormende raadsbijeenkomst 3 juni 2021 – 
aanvang 20.00 uur
In deze raadsbijeenkomst komen o.a. de volgende 
agendapunten aan de orde:
• IV D66 benoeming commissielid
• 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

• 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

• IV verlenging contract PSA
• Integraal Huisvestingsplan Oegstgeest 2021-2037
• Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 

2021   
• Samen Oegstgeest! Beleidsplan sociaal domein 

2021-2024    
• 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+
• Bekrachtiging oplegging geheimhouding stukken ex 

artikel 25 lid 3 Gemeentewet
• Lijst van Ingekomen Stukken

Oordeelsvormende raadsbijeenkomst Burger 8 juni 
2021 – aanvang 20.00 uur
In deze raadsbijeenkomst komen o.a. de volgende 
agendapunten aan de orde:
• Huisvestingsverordening 2021
• Doelgroepenverordening sociale- en middeldure 

woningbouw 2021
• Vaststellen beleidsregels stimulering sociale en 

middeldure woningbouw Oegstgeest 2021     
• Starterslening
• Stukken ter kennisneming

Oordeelsvormende raadsbijeenkomst Ruimte 10 juni 
2021 – aanvang 20.00 uur
In deze raadsbijeenkomst komen o.a. de volgende 
agendapunten aan de orde:
• Bestemmingsplan Nieuw Rhijngeest Zuid
• Integraal Afwegingskader Ruimte
• Stukken ter kennisneming

De besluitvormende raadsbijeenkomst van 3 juni en 
de oordeelsvormende raadsbijeenkomsten Burger 
en Ruimte van 8 en 10 juni vinden digitaal plaats in 
verband met de aangescherpte coronamaatregelen. De 
raadsleden vergaderen via Microsoft Teams.

Bij de besluitvormende raadsbijeenkomst van 3 juni is 
het niet mogelijk om in te spreken.
Bij de oordeelsvormende raadsbijeenkomsten van 
8 en 10 juni is dat wel mogelijk. Meldt u zich dan 
uiterlijk aan op respectievelijk maandag 7 juni (voor 
oordeelsvorming Burger) en woensdag 9 juni (voor 
oordeelsvorming Ruimte), 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 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.

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
• Bert Garthoffpad 22 – 

plaatsen dakopbouw 
(21-05-2021/6097847)

• Homeruslaan 5 – muurdoorbraak 
woning (19-05-2021/6094331)

• Lange Voort 46 – verbouw woning 
(20-05-2021/6100093)

• Prinses Irenelaan 8 – plaatsen 
dakkapel voor- en achterdakvlak 
en interne verbouwing woning 
(23-05-2021/6105207)

• van Assendelftstraat 30 – 
muurdoorbraak t.b.v. vervanging 
serre achtergevel woning 
(19-05-2021/6094279)

• van Griethuijsenplein 4 – 
muurdoorbraak woning 
(19-05-2021/6091395)

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. 
• Adriaan van Ostadelaan 

8 – plaatsen dakkapel 
voordakvlak woning en 
muurdoorbraak dragende wanden 
(19-05-2021/Z/21/141837)

• Rhijngeesterstraatweg 7 – kappen 
boom (18-05-2021/Z-21-143569)

• Spaargarenstraat 8 – plaatsen 
dakkapel voordakvlak woning 
(20-05-2021/Z-21-143191)

• Willem Einthovenstraat 11 

– verplaatsen gevelreclame 
(20-05-2021/Z-21-142932)

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.

Ingekomen aanvraag.
• Drank- en Horecavergunning t.b.v. 

IBU Tjilik V.O.F, Geverstraat 57, 
Z/21/145138.

Verleende vergunningen:
• Tijdelijke standplaatsvergunning 

kerstbomen, Lijtweg, van zaterdag 

27 november2021 tot en met 
zondag 19 december 2021, 
Z/21/144408 (19 mei 2021).

Bezwaar
Tegen de verleende vergunningen/
ontheffingen 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.

Beeldvomende raadsbijeenkomst 
Burger 27 mei aangepast
De aangekondigde beeldvormende 
raadsbijeenkomst Burger die gepland 
staat op donderdag 27 mei om 20.00 
uur krijgt een besloten karakter. Dat 
betekent dat deze vergadering niet 

rechtstreeks uitgezonden zal worden 
via de website van de gemeenteraad. 

De bijeenkomst zal ook niet terug te 
kijken zijn op de website. 

Hulp voor ondernemers die geraakt zijn 
door de coronacrisis.
Ondernemersdesk Leidse Regio
De gemeente Leiden, Leiderdorp en 
Oegstgeest hebben in samenwerking 
met het Crisisteam Economie een 
ondernemersdesk opgericht.  
De Ondernemersdesk Leidse 
Regio heeft als doel ondernemers 
ondersteuning te bieden door 
het aanbieden van vrijblijvende 
informatie over hulpverlening door 
verschillende instanties. Kunt u als 
ondernemer ook hulp gebruiken? 
Neem dan contact op met de 
Ondernemersdesk. Op deze pagina 
leest u hier meer over.

Met ondernemers voor ondernemers
De afgelopen twee maanden is er 
vanuit de Ondernemersdesk Leidse 
Regio gebeld naar alle ondernemers 
die een Tozo3-uitkering hebben 
aangevraagd om te horen hoe 
het met de ondernemer gaat en 
of er nog behoefte is aan extra 
ondersteuning. Het belteam van 

de ondernemersdesk bestaat uit 
ervaringsdeskundigen: ondernemers 
die zelf ook te maken hebben met 
de gevolgen van de coronacrisis. 
In het telefoongesprek brengen 
zij samen met de ondernemer de 
situatie in kaart en zij zorgen voor 
een warme doorverwijzing naar de 
desbetreffende instanties.

Zelf op zoek naar passende 
ondersteuning?
De ondersteuning zelf wordt door 
verschillende instanties geboden. 
Afhankelijk van de hulpvraag kan 
de Ondernemersdesk Leidse Regio 
u als ondernemer doorverwijzen. 
Wanneer de behoefte helder is, kunt 
u natuurlijk rechtstreeks contact 
opnemen met de betreffende 
organisaties. Wilt u zelf contact 
opnemen met de verschillende 
instanties? Lees hoe dat kan op 
 https://www.oegstgeest.nl/
ondernemersdesk

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 sinds 13 mei in te zien 
op onze internetpagina, 
 www.oegstgeest.nl/parkeernota

De schriftelijke zienswijze kan 
worden ingediend bij de gemeente 
Oegstgeest, postbus 1270, 2340 
BG Oegstgeest, o.v.v. zaaknummer 
Z/20/136623 en ‘parkeernota’.


