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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. Deze vacatures zijn nu actueel:

Dorpscentrum zoekt een vrijwilliger 
administratie
Ben jij de persoon die ons helpt de (financiële) administratie op waarde 
te schatten? En jij wil je inzetten als vrijwilliger op dit gebied? Wij zijn op 
zoek naar een administratieve kracht die ons ondersteunt in de financiële 
administratie en ook ondersteuning wil geven in zaalverhuur. Je gaat aan 
de slag in het Dorpscentrum in Oegstgeest en je werkt samen in een team 
van gemotiveerde en gezellige collega-vrijwilligers. Het dorpscentrum 
Oegstgeest verhuurt zaalruimten aan organisaties die het maatschappelijk 
belang dienen op het gebied van zingeving en welzijn.

Marente zoekt een kookvrijwilliger
Houd jij van koken en lekker eten? En vindt je het nog leuker om voor een 
groep te koken en hen te verwennen met jou kookkunsten? Dan zijn onze 
bewoners op zoek naar jou! De bewoners voor wie je dan gaat koken 
hebben een vorm van dementie. Natuurlijk sta je niet alleen op de woning 
er is altijd een huiskamermedewerker die je ondersteunt.

Kijk voor meer informatie over deze vacatures en ander vrijwilligerswerk op 
 www.dorpskracht.nl

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

Raadsbijeenkomsten 24 en 29 juni 2021
Besluitvormende raadsbijeenkomst 
24 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
• Bestemmingsplan Nieuw 

Rhijngeest Zuid (Wonen)
• Motie 4 d.d. 3 juni 2021 Proeftuin 

Waterstof Oegstgeest
• Bekrachtiging oplegging 

geheimhouding stukken ex artikel 
25 lid 3 Gemeentewet

• Lijst van Ingekomen Stukken

Oordeelsvormende 
raadsbijeenkomst Burger 29 juni 
2021 – aanvang 20.00 uur
In deze raadsbijeenkomst komen 
o.a. de volgende agendapunten aan 
de orde:
• Kaderbrief 2022

• Voorjaarsnota
• Jaarrekening 2020
• Ambitiedocument omgevingsvisie
• Stukken ter kennisneming 

- Beheerplannen

De besluitvormende 
raadsbijeenkomst van 24 
juni en de oordeelsvormende 
raadsbijeenkomst Burger van 
29 juni vinden digitaal plaats in 
verband met de aangescherpte 
coronamaatregelen. De raadsleden 
vergaderen via Microsoft Teams.

Bij de besluitvormende 
raadsbijeenkomst van 24 juni 
is het niet mogelijk om in te 
spreken. Bij de oordeelsvormende 
raadsbijeenkomst van 29 juni is 
dat wel mogelijk. Meldt u zich dan 
uiterlijk aan op maandag 28 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!

Samen Oegstgeest!
Zo heet het onlangs verschenen 
beleidsplan voor het sociaal 
domein. Dit plan is tot stand 
gekomen met medewerking van 
vele maatschappelijke organisaties 
in Oegstgeest. In dit beleidsplan 
beschrijven we in 21 doelen wat we 
met elkaar de komende jaren willen 
bereiken in het sociaal domein van 
onze gemeente. 

De 5 thema’s waar we de komende 
jaren mee aan de slag gaan, zijn:

• Financiële zelfredzaamheid, 
• Samen meedoen
• Een brede kijk op gezondheid
• Ondersteuning in de eigen 

omgeving
• Hulp bij goed opvoeden en 

opgroeien

Wilt u het hele plan lezen of de 
infographic bekijken? De documenten 
zijn te vinden op  www.oegstgeest.
nl/samenoegstgeest

Melding Besluit Uniforme Saneringen – 
Haarlemmertrekvaart ong. te Oegstgeest
De Omgevingsdienst West-Holland 
heeft namens de provincie Zuid-
Holland een melding ontvangen 
ingevolge artikel 39b (BUS 
melding tijdelijk uitplaatsen) 
van de Wet bodembescherming 
(Wbb), ingediend door Stantec 
B.V. Het betreft een melding voor 
de locatie Haarlemmertrekvaart 
(OW) te Oegstgeest, kadastraal 
bekend Oegstgeest, sectie C, 
nummer 7500 (ged.). De locatie is 
geregistreerd onder de locatiecode 
AA057901338.

Procedure
Deze kennisgeving staat los 
van het feit of de controle of de 
melding in overeenstemming 
is met artikel 39b van de Wbb. 
De Omgevingsdienst deelt de 
saneerder binnen circa vier weken 
na ontvangst van de melding 
schriftelijk mee of de melding in 
overeenstemming is met artikel 
39b Wbb. Deze mededeling 
is geen beschikking in de zin 
van art. 1:3 van de Algemene 
wet bestuursrecht. Inspraak, 
ter visielegging, zienswijze, 

bezwaar en beroep is dan 
ook niet van toepassing op de 
mededeling. Indien de melding in 
overeenstemming is met artikel 
39b Wbb kan de saneerder vanaf 
vijf weken na de datum ontvangst 
melding, starten met de sanering.

Meer informatie
Heeft u nog vragen? Neem dan 
contact op met Omgevingsdienst 
West-Holland via (071) 408 3100  
of  meldingwbb@odwh.nl. 
Vermeld hierbij het zaaknummer: 
2021-012599.

Vergunningen en Bekendmakingen
Ingekomen aanvragen 
omgevingsvergunning
• Anna van Burenlaan 15 – kappen 

boom (14-06-2021/6162613)
• Geversstraat 54  – kappen boom 

(09-06-2021/6149813)
• Rijnsburgerweg 56 - handelen 

in strijd met regels ruimtelijke 
ordening t.b.v. stalling caravans 
voor de duur van tien jaar (11-06-
2021/ 6155961)

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. 
• J.C. Bloemlaan 4 – 

vervangen gevelkozijnen 
(10-06-2021/Z-21-144837)

• Geversstraat 63D – verbouw 
bovenwoning tot twee 
zelfstandige appartementen 
(14-06-2021/Z-21-142141)

• Lange Voort 32 – 
plaatsen scootstalling 
(08-06-2021/Z-21-138056)

• President Kennedylaan 
224 – gevelwijziging en 

plaatsen erfafscheiding 
(14-06-2021/Z-21-144363)

• Rijnzichtweg 54 – verwijderen 
van een deel van een draagmuur 
tussen keuken en woonkamer en 
het plaatsen van een constructie 
(10-06-2021/Z-21-143836)

• Spaargarenstraat 2A – 
plaatsen erfafscheiding 
(10-06-2021/Z-21-144730)

• Terweeplein 3 vervangen 
dakcondensors door 
twee gaskoelers 
(10-06-2021/Z-21-142684)

• van Cuycklaan nabij van 
Cuycklaan 30 – kappen 14 bomen 
(08-10-2021/Z-21-1453330)

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 aanvragen 
• Evenementenvergunning t.b.v. 

Total Inspiration (Magic Circus), 
parkeerterrein Lijtweg van 21 t/m 
23 augustus 2021, dagelijks van 
13:00-21:00 uur, Z/21/145768.


