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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

Vergunningen en Bekendmakingen
Ingekomen aanvragen 
omgevingsvergunning
• Eli Heimanshof 7 – vervangen 

berging (31-05-2021/6107997)
• Jan Wolkerslaan 61 – plaatsen 

dakkapel achterdakvlak woning 
(27-05-2021/6115745)

• Lange Voort 70 – 
aanbrengen gevelreclame 
(01-06-2021/6096619)

• Terweeweg 64 – bouw zwembad 
(25-05-2021/6108345)

• Van Assendelftstraat 
30 – muurdoorbraak 
(27-05-2021/6110553)

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. 
• Haarlemmertrekvaart 33 – 

bouw carport voorerf woning 
(27-05-2021/Z-21-142039)

• Nassaulaan 51 – plaatsen 
dakkapel zijdakvlak woning 
(28-05-2021/Z-21-144364)

• Oude Rhijnhofweg 24 – plaatsen 
dakopbouw op een restaurant 
(27-058-2021/Z-21-143352)

• Vliegend Hert 22 – dakkapel 
voordakvlak woning 
(28-05-2021/Z-21-143076)

• Zandenburg – bouw 44 woningen, 
damwanden en erfafscheidingen 
((27-05-2021/Z-20-140148)

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
• het verbod stil te staan op het 

gedeelte van De Voscuyl ten 
westen van de kruising met de Van 
Houdringelaan op te heffen door 
het verwijderen van borden E2 
zoals bedoeld in bijlage 1 van het 
RVV 1990 en het intrekken van 
het bijbehorende (deel van het) 
verkeersbesluit;

• een parkeerverbodszone in te 
stellen op het gedeelte van De 
Voscuyl ten westen van de kruising 
met de Van Houdringelaan door 
middel van het plaatsen van het 
bord E0-zn zoals bedoeld in bijlage 
1 van het RVV 1990;

• een parkeerverbod in te stellen 
aan de noordzijde van De 
Voscuyl voor zover gelegen 
tussen Van Houdringelaan en de 
Rhijngeesterstraatweg door middel 
van het plaatsen van borden E1 

zoals bedoeld in bijlage 1 van het 
RVV 1990.

• op het parkeerterrein aan 
de zuidzijde van De Voscuyl 
voertuigen alleen in de 
parkeervakken te laten parkeren 
en weggebruikers wegrijdend 
vanaf het parkeerterrein voorrang 
te verlenen op het verkeer op De 
Voscuyl door het plaatsen van 
borden E4 zoals bedoeld in bijlage 1 
van het RVV 1990;

• de verkeersborden te verwijderen/
plaatsen, zoals aangegeven op 
de bij dit besluit behorende 
situatietekening. 

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


