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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

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws 
van gemeente Oegstgeest? 

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

Informatiemarkt COA 10 juli (geef je op 
voor vrijdag 9 juli) 
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. Als het 
college besluit om de vergunning te 
verlenen, dan wordt dat besluit met 
de daarbij behorende stukken en 
onderzoeken openbaar gemaakt en 
gepubliceerd.

Aanmelden voor vrijdag 9 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. U kunt zich 
hier t/m donderdag 8 juli online voor 

aanmelden via een contactformulier 
op de website van de gemeente. Per 
tijdsblok is er plaats voor maximaal 
50 bezoekers. Tijdens deze infomarkt 
kunt u 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.  

Let op! Als er minder dan 75 
aanmeldingen zijn, dan worden de 
tijden van de infomarkt aangepast. 
Iedereen die zich heeft aangemeld 
voor een van de tijdsblokken op 
zaterdag 10 juli, ontvangt vrijdag 9 
juli een mail met de meest recente 
informatie en mogelijk de aangepaste 
tijden.

Vergunningen en Bekendmakingen
Ingekomen aanvragen 
omgevingsvergunning
• Johan Evertsenlaan 25 – plaatsen 

dakkapel voordakvlak woning 
(29-06-2021/6202703)

• Hendrik Andriessenlaan 
25 – wijzigen voorgevel 
(29-06-2021/6202267)

• Wijtenbachweg 44 – verbouwing 
woning (01-07-2021/6209073)

• Haarlemmertrekvaart 19 – 
verbouwen schuur tot verblijf 
(05-07-2021/6215167)

• Mathenesselaan 15 – plaatsen drie 
dakkapellen voordakvlak woning 
(05-07-2021/6215935)

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. 
• Prinses Margrietlaan 2 - plaatsen 

dakkapel voordakvlak woning 
(01-07-2021/Z/21/144632)

Weigering omgevingsvergunning

Bezwaar
Tegen de verleende 
omgevingsvergunningen reguliere 
procedure en weigering 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/weigering.

Verlengen beslistermijn.

Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Oegstgeest maken 
bekend dat zij in het kader van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht 
hebben besloten voor deze aanvraag  
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.

Verleende vergunningen:
• Evenementenvergunning t.b.v. 

Total Inspiration B.V.(Magic Circus), 
Lijtweg van vrijdag 20 augustus t/m 
maandag 23 augustus, dagelijks van 
13:00- 21:00 uur, Z/21/145768 
(30-06-2021).

Regionale commissie bezwaarschriften
Vrijdagochtend 16 juli 2021 worden 
de volgende zaken digitaal behandeld:

Agenda
• Een bezwaarschrift gericht tegen 

de last onder dwangsom voor de 
locatie Rhijngeesterstraatweg 92 in 
Oegstgeest (09.30 uur)

• Een bezwaarschrift gericht tegen 
de afwijzing ligplaatsvergunning 
voor een pleziervaartuig (10.30 
uur)

• Een bezwaarschrift gericht 
tegen de  afwijzing van het 
handhavingsverzoek voor de 
locatie Haarlemmertrekvaart 20A 
te Oegstgeest (11.30 uur)

Informatie
Indien u een hoorzitting wilt 
bijwonen wordt aangeraden 
een e-mail te sturen naar: 
 bezwarensecretariaat@
servicepunt71.nl dit in verband met 
het eventuele uitvallen van een zaak. 

Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan 1e partiele 
herziening Poelgeest (Sportpark Overveer) 
Het college van burgemeester en 
wethouders maakt bekend dat 
het ontwerpbestemmingsplan 
1e partiele herziening Poelgeest 
(Sportpark Overveer) met 
identificatiecode NL.IMRO. 
0579.1phBPPoelgeest-ON01, 
overeenkomstig artikel 3.8 van 
de Wet ruimtelijke ordening, met 
ingang van donderdag 8 juli tot en 
met woensdag 18 augustus 2021 ter 
inzage ligt.

Het plangebied betreft het Sportpark 
Overveer, gelegen in het noordoosten 
van Oegstgeest.

In september 2018 is het 
bestemmingsplan Poelgeest 
vastgesteld. In dit bestemmingsplan 
is de regeling met betrekking tot 
een verbod op kunstgrasvelden 
overgenomen uit het vorige 
bestemmingsplan Overveerpolder. 
Gebleken is dat het beoogde 
verbod niet juridisch afdoende was 
opgenomen in de regels van dit 
bestemmingsplan Overveerpolder en 

daarmee ook niet goed is verankerd in 
het bestemmingsplan Poelgeest. De 
gemeente Oegstgeest heeft hiertoe 
juridisch advies ingewonnen om dit 
verbod alsnog juridisch-planologisch 
te borgen. Deze herziening regelt 
het verbod op de aanleg van nieuwe 
kunstgrasvelden op de velden van het 
Sportpark Overveer.

Het ontwerpbestemmingsplan 
1e partiele herziening Poelgeest 
(Sportpark Overveer) en de 
bijbehorende stukken zijn met 
ingang van donderdag 8 juli tot en 
met woensdag 18 augustus 2021 
digitaal beschikbaar op  www.
ruimtelijkeplannen.nl (te vinden 
onder identificatienummer NL.
IMRO.0579.1phBPPoelgeest-ON01) 
en op de website van de gemeente 
 www.oegstgeest.nl/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. Wij wijzen u er wel 

op dat de papieren versie minder 
gebruiksvriendelijk is dan de 
digitale versie en adviseren u het 
bestemmingsplan via  
 ruimtelijkeplannen.nl  te 
raadplegen.

Zienswijzen
Tijdens deze termijn kan eenieder 
gemotiveerd zijn zienswijze over het 
ontwerpbestemmingsplan indienen. 
Dit kan mondeling, maar wij geven 
de voorkeur aan een schriftelijk 
zienswijze. Vermeld altijd uw naam 
en adresgegevens. Anonieme 
zienswijzen nemen wij niet in 
behandeling. 
Een schriftelijke zienswijze kan 
worden gericht aan de gemeenteraad 
van Oegstgeest, postbus 1270, 2340 
BG Oegstgeest, o.v.v. Z-21-146012 / 
Zienswijze ontwerpbestemmingsplan 
1e partiele herziening Poelgeest 
(Sportpark Overveer). Voor het 
indienen van een mondelinge 
zienswijze maakt u een afspraak met 
een medewerker van Team Ruimte / 
Beleid en Advies.


