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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 1 en 9 juli 2021
Besluitvormende raadsbijeenkomst 1 juli 2021 – aanvang 20.00 uur
In deze raadsbijeenkomst komen o.a. de volgende agendapunten aan de 
orde:
• Starterslening
• Bestemmingsplan Nieuw Rhijngeest Zuid (Wonen)  

Besluitvormende raadsbijeenkomst 9 juli 2021 – aanvang 20.00 uur
In deze raadsbijeenkomst komen o.a. de volgende agendapunten aan de 
orde:
• Jaarrekening 2020
• Kaderbrief 2022
• Voorjaarsnota
• Ambitiedocument omgevingsvisie

De besluitvormende raadsbijeenkomsten van 1 juli en 9 juli vinden 
digitaal plaats in verband met de coronamaatregelen. De raadsleden 
vergaderen via Microsoft Teams.
Bij de besluitvormende raadsbijeenkomsten van 1 en 9 juli is het niet 
mogelijk om in te spreken.
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
• Jac. P. Thijsselaan 24 – 

wijziging voorgevel woning 
(17-06-2021/6171419)

• Johan Evertsenlaan 20 – plaatsen 
dakkapel voordakvlak woning 
(17-06-2021/6171131)

• Oude Rhijnhofweg 8 – dichtzetten 
van het bestaande rooster in een 
kozijn (15-06-2021/6165379)

• Rijnzichtweg 133 – plaatsen  
dakopbouw (17-06-2021/6173203)

• sectie B, nr. 3678 
(Rhijngeesterstraatweg 13A en 
13C) - tijdelijke opvang huisvesting 
statushouders en spoedzoekers 
voor de duur van vijf jaar 
(19-06-2021/6176079)

• sectie OGT00E, nr. 3383 (Willem 
Einthovenstraat) - aanleg 
vlonderconstructie parkeerterrein 
(15-06-2021/6164565)

• Salvialaan 30 – vervangen berging 
(20-06-2021/6177699)

• Spaargarenstraat 5 

- maken doorbraak begane 
grond en plaatsen gevelraam 
(18-06-2021/6176127)

• Valkenburgerweg 3A – plaatsen 
dakkapel voordakvlak woning 
(17-06-2021/6172423)

Ingekomen aanvraag 
omgevingsvergunning gemeente 
Leiden
• Haarlemmertrekvaart, 

Haarlemmerweg, Muzikantenstraat 
en Hugo de Vrieslaan, aanleggen 
verbindingsweg tussen Leiden en 
Oegstgeest met een verkeersbrug 
over de Haarlemmertrekvaart (16-
06-2021, Z/21/3271838).

Informatie
De vergunningaanvraag met 
zaaknummer Z/21/3271838 wordt 
behandeld door de gemeente 
Leiden als bevoegd gezag. De 
aanvraag is in te zien bij het team 
Omgevingsvergunningen van de 
gemeente Leiden, Stadskantoor 

(Bargelaan 190), na afspraak via 
tel. 14 071 (Leiden, keuze 4) of 
via het klantcontactformulier, 
http://gemeente.leiden.nl/
contact-openingstijden/

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. 
• Eduard van Beinumlaan 31 – bouw 

fietsenschuur voorzijde woning 
(21-06-2021/Z-21-145331

• Homeruslaan 5 – wijzigen 
draagconstructie woning 
(15-06-2021/Z-21-145110)

• Lange Voort 263 – 
plaatsen dakkapellen en 
wijziging dakafwerking 
(17-06-2021/Z-21-1446601)

• Oude Rhijnhofweg 
16 – gevelwijziging 
(15-06-2021/Z-21-144886)

• van Assendelftstraat 30 - wijzigen 
draagconstructie woning 
(15-06-2021/Z-21-145399)

• van Griethuijsenplein 4 - wijzigen 
draagconstructie woning 
(15-06-2021/Z-21-145109)

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.

Verlengen beslistermijn
• de Kempenaerstraat 28 – splitsen 

winkelruimte de Kempenaerstraat 
28 naar winkelruimte de 
Kempenaerstraat 28 en 
Terweeplein (6007217)

• Geversstraat 37 – plaatsen 
vrijstaand bijgebouw (6006267)

Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Oegstgeest maken 
bekend dat zij in het kader van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht 
hebben besloten voor deze aanvragen  
de beslistermijn te verlengen met 6 
weken.

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.

Informatieavond Energiebesparingsactie
Voor u als inwoner van de Prinses 
Beatrixlaan, Prinses Margrietlaan, 
Prinses Irenelaan, Begonialaan en 
Dahlialaan organiseren wij samen met 
het Duurzaam Bouwloket (DuBo) een 

energiebesparingsactie. De gemeente 
Oegstgeest wil met deze actie 
stappen zetten naar een duurzamer 
Oegstgeest. Op 12 juli 2021 
organiseren wij een informatieavond 

over de actie. U bent van harte 
uitgenodigd om deel te nemen op van 
19:30 tot 20:30 uur. Aanmelden kan 
via:  www.duurzaambouwloket.nl/
webinar-oegstgeest

Vergunningaanvraag tijdelijke huisvesting Hoefijzergebouw 
ontvangen
De gemeente heeft op 18 juni 2021 
een vergunningaanvraag van het 
COA voor de tijdelijke huisvesting 
van 175 statushouders en 80 
spoedzoekers voor de locatie achter 
het gemeentehuis ontvangen.
 
Publicatie vergunningverlening
De gemeente gaat deze aanvraag 
beoordelen en het college verwacht 
daar nog deze maand een besluit over 
te nemen. Als het college besluit om 
de vergunning te verlenen, dan wordt 
dat besluit met de daarbij behorende 
stukken en onderzoeken openbaar 
gemaakt en gepubliceerd op de 
gemeentepagina van de Oegstgeester 
Courant. Vanaf dan kunnen inwoners 

en belanghebbenden bijbehorende 
onderzoeken en bijlagen inzien en 
reageren (Sinds 4 juni  is wel al het 
parkeer- en verkeersonderzoek 
over tijdelijke huisvesting op de 
gemeentelijke website te vinden).
 
Informatiemarkt op 10 juli
Het COA organiseert voor alle 
belangstellende Oegstgeestenaren 
een informatiemarkt op de locatie 
achter het gemeentehuis, Deze wordt 
gehouden op zaterdag 10 juli van 
10.00 tot 16.00 uur ( in tijdsblokken). 
Vanaf maandag 28 juni kunnen 
belangstellenden zich hiervoor 
opgeven via een contactformulier op 
de website van de gemeente. 

Per tijdsblok is er plaats voor 
maximaal 50 bezoekers.
 
Tijdens deze infomarkt kunnen 
belangstellenden zich bij de 
verschillende kraampjes laten 
informeren over de opvang van 
statushouders, de mogelijkheid 
om vrijwilligerswerk te doen en 
praktische zaken, zoals parkeren en 
verkeer. Vanaf 28 juni kunt u zich 
voor deze informatiemarkt opgeven 
via  www.oegstgeest.nl.
 
Alle beschikbare en actuele 
informatie is telkens te vinden op 
 www.oegstgeest.nl/
statushouders.

Langere wachttijden langskomen op 
afspraak
Wilt u een afspraak maken met ons voor bijvoorbeeld uw reisdocumenten 
of rijbewijs? De wachttijden om op afspraak langs te komen zijn op dit 
moment langer dan u van ons gewend bent. Houd hier rekening mee!

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers 5 
Zelfstandig ondernemers kunnen 
sinds 1 maart 2020 de Tozo 
(Tijdelijke overbruggingsregeling 
zelfstandig ondernemers) van het 
ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid aanvragen.

Tot en met 30 juni 2021 kunt u Tozo 
4 aanvragen. Van 1 juli tot en met 30 
september 2021 geldt Tozo 5.  

U kunt Tozo 5 vanaf 1 juli aanvragen.

Tozo 4 is een uitkering 
levensonderhoud voor april 2021 
tot en met juni 2021. Daarnaast 
kunt u een eenmalige lening voor 
bedrijfskapitaal aanvragen. Voor 
Tozo 4 en 5 moet u een aanvraag 
indienen. Ook als u eerder Tozo heeft 
aangevraagd. Voor inwoners van 

de gemeente Oegstgeest wordt de 
Tozo door de gemeente Rotterdam 
uitgevoerd. Dit betekent dat u uw 
aanvraag kunt doen bij de gemeente 
Rotterdam.

Meer informatie en het 
aanvraagformulier vindt u op 
 www.rotterdam.nl/rbzcorona 


