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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

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

Raadsbijeenkomsten 17 en 22 juni 
2021
Beeldvormende raadsbijeenkomst 17 juni 2021 – aanvang 20.00 uur
In deze raadsbijeenkomst komt het volgende agendapunt aan de orde:
• Inclusieagenda

Commissie Audit 22 juni 2021 – aanvang 19.00 uur
In deze raadsbijeenkomst komt het volgende agendapunt aan de orde:
• Jaarverslag 2020 en overleg accountant

Commissie Regiozaken 22 juni 2021 – aanvang 20.00 uur
In deze raadsbijeenkomst komt het volgende agendapunt aan de orde:
• Holland Rijnland – voorbereiding AB van 30 juni 2021

De beeldvormende raadsbijeenkomst van 17 juni en de commissies 
Audit en Regiozaken  van 22 juni vinden digitaal plaats in verband met de 
coronamaatregelen. De raadsleden vergaderen via Microsoft Teams.

Tijdens de beeldvormende raadsbijeenkomst van 17 juni worden de 
raads- en commissieleden nader geïnformeerd over de stand van zaken 
en is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Inwoners, organisaties, 
instellingen en bedrijven zijn van harte uitgenodigd om digitaal mee te 
praten en vragen te stellen. Dit kan door u aan te melden via e-mailadres: 
 griffie@oegstgeest.nl. Na aanmelding ontvangt u een deelnamelink 
(via MSTeams). De online vergadering is openbaar en wordt live 
uitgezonden.

Bij de commissies Audit en Regiozaken van 22 juni is het mogelijk om in 
te spreken. Meldt u zich dan uiterlijk aan op maandag 21 juni 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!

Terinzagelegging gewijzigde vastgestelde bestemmingsplan 
“Poelgeest” (reparatiebesluit)
Ingevolge artikel 3.8 lid 4 van 
de Wro maakt het college van 
burgemeester en wethouders 
van Oegstgeest bekend dat de 
gemeenteraad op 29 april 2021 
heeft besloten het bestemmingsplan 
“Poelgeest” gewijzigd vast te stellen 
(reparatiebesluit).

De raad heeft de wijziging van het 
bestemmingsplan ‘’Poelgeest’’ 
vastgesteld (reparatiebesluit) waarmee 
de plangrens wordt gecorrigeerd 
om correct aan te sluiten op het 
naastgelegen bestemmingsplan 
‘’Brug Poelgeest’’. Doordat het 
bestemmingsplan ‘’Poelgeest’’ als 
gevolg van een beroepszaak langer 
doorliep en deze een groter plangebied 
omvatte dan dat van ‘’Brug Poelgeest’’ 
overlapte het bestemmingsplan 
"Poelgeest" het vastgestelde ‘’Brug 
Poelgeest’’. Als gevolg daarvan is er een 

fout gekomen in de volgordelijkheid 
van de bestemmingsplannen. De 
voorgestelde wijziging corrigeert 
deze fout door het plangebied van het 
bestemmingsplan ‘’Poelgeest’’ precies 
aan te laten sluiten op dat van ‘’Brug 
Poelgeest’’. 

Het gewijzigde vastgestelde 
bestemmingsplan (reparatiebesluit) 
en de bijbehorende stukken zijn met 
ingang van donderdag 10 juni 2021 
tot en met woensdag 21 juli 2021 
digitaal beschikbaar op  
 www.ruimtelijkeplannen.nl en op 
de website van de gemeente 
 www.oegstgeest.nl > 
bestemmingplannen > nu-ter-
inzage. Gedurende deze periode 
zijn de stukken op werkdagen van 
9.00 tot 16.00 uur in te zien bij de 
welkomstbalie van het gemeentehuis 
aan de Rhijngeesterstraatweg 13 te 

Oegstgeest.
De stukken zijn digitaal beschikbaar 
op de landelijke voorziening  
 www.ruimtelijkeplannen.nl. 
Het bestemmingsplan is te vinden 
onder identificatienummer 
NL.IMRO.0579.BPPoelgeest-VA03. 

Nadere informatie is te verkrijgen 
bij team Ruimte, via het algemene 
telefoonnummer 14071.

Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na de dag waarop het besluit is 
bekendgemaakt beroep instellen bij 
de Afdeling Bestuursrechtspraak van 
de Raad van State, Postbus 20019, 
2500 EA Den Haag. Diegenen die 
beroep hebben ingesteld kunnen 
eveneens een verzoek om voorlopige 
voorziening bij de Voorzitter van de 
afdeling Bestuursrechtspraak van de 
Raad van State indienen.

Niet springen van bruggen
Ook al is het lekker weer nu en lokt 
het water wist u dat het verboden is 
om van bruggen af te springen? En te 
zwemmen in:

• In de vaargeul van rivieren en 
kanalen;

• In de buurt van wachtplaatsen of 
afmeerplekken van schepen;

• Bij een brug, sluis, stuw of ballenlijn;
• In en rond havens;
• In snel vaargebieden.

Mocht u het toch overwegen dan 
riskeert u een boete van € 140,- euro.

In de ALGEMENE PLAATSELIJKE 
VERORDENING van de gemeente 
staat: 

Artikel 5:30a Brug klimmen en 
springen in openbaar water
1. Het is verboden op bruggen en 

andere kunstwerken in beheer 
of eigendom van de gemeente te 
klimmen of hiervan af te springen 
in openbaar water.

2. Het verbod geldt niet voor 
zover in het daarin geregelde 
onderwerp wordt voorzien door 
het Wetboek van Strafrecht, het 
Binnenvaartpolitiereglement 

en de Wet beheer 
rijkswaterstaatswerken.

3. Het college kan plaatsen 
aanwijzen waar dit verbod niet 
van toepassing is.

Artikel 5:31 Overlast aan vaartuigen
1. Het is verboden zich zonder 

redelijk doel vast te houden 
aan een vaartuig in openbaar 
water, daarop te klimmen of zich 
daarop of daarin te begeven of te 

bevinden.
2. Het is aan degene die daartoe niet 

bevoegd is verboden een vaartuig, 
liggend in of aan een openbaar 
water, los te maken.

Voor meer informatie over zwemmen 
in open water: 
 www.rijkswaterstaat.
nl/water/waterbeheer/
zwemmen-in-open-water

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.

Nieuwe Facebookpagina 
Oegstgeest gemeenteraad online
De Facebookpagina van de 
gemeenteraad is vernieuwd. De 
pagina heeft ook een nieuwe 
naam gekregen, namelijk 
Oegstgeest gemeenteraad.

De opmaak is aangepast 
en de leesbaarheid van de 
pagina is verbeterd. Op deze 
Facebookpagina worden 

berichten over de gemeenteraad 
gedeeld die van belang of 
interessant zijn voor de inwoners 
van Oegstgeest. 
Wij nodigen u van harte uit om de 
Facebookpagina te gaan volgen 
en te delen met uw contacten. 
Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met de griffie, 
de beheerder van de pagina, via 
 griffie@oegstgeest.nl



Vergunningen en Bekendmakingen
Ingekomen aanvragen 
omgevingsvergunning
• Abtspoelweg 21 – brandveilig 

gebruik verenigingsgebouw 
(06-06-2021/6141187)

• Geversstraat 38 – gevelrenovatie 
woning (02-06-2021/6132851)

• Lijtweg 15 – brandveilig gebruik 
pand (07-06-2021/6123447)

• Terweeweg 2 – uitbreiden woning 
(07-06-2021/6143941)

• Terweeweg 47 – uitbouw 
achtergevel woning 
(02-06-2021/6130371)

• van Leyden Gaellaan 1 – 
bouw woning en aanleg inrit 
(02-06-2021/6120629)

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. 
• sectie OGT00B, nr. 5281 nabij 

Valkenburgerweg (deelplan 
17 Nieuw-Rhijneest) – bouw 
grondkerende constructie 
(04-06-2021/Z-21-141533) 

• Aert van Neslaan 60 – 
wijzigen voorgevel woning 

(01-06-2021/Z-21-144356)
• de Kempenaerstraat 9 – 

samenvoegen twee kantoren  tot 
woonruimte en realiseren balkon 
(21-04-2021/Z-21-141130)

• Julianalaan 17 – muurdoorbraak 
woning (04-06-2021/ 
Z-21-144732)

• Rhijngeestersterstraatweg 161A 
-  wijzigen voorgevel woning 
(01-06-2021/Z-21-143351)

• van Cuycklaan nabij van 
Cuycklaan 30 - bouwen brug 
(inclusief tijdelijke dam) 
(04-06-2021/Z-21-143572)

• Willem de Mérodelaan 6 – plaatsen 
dakkapel voordakvlak woning 

(08-06-201/Z-21-144728)
• Witte de Withlaan 3 – plaatsen 

dakkapel voordakvlak woning 
(04-06-2021/Z-21-144477)

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 14 071, 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.


