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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. 

• SchuldHulpMaatje inloopspreekuur
Zonder de rol van de professionele instanties over te nemen help je als 
SchuldHulpMaatje tijdens het (wekelijkse) inloopspreekuur mensen met al 
hun vragen omtrent financiën. Je ontvangt de hulpvragers, stelt ze op hun 
gemak, bekijkt de vraag en helpt direct bij eenvoudige vragen. Wanneer er 
sprake is van een gecompliceerde vraag, of multi-problematiek, draag je de 
hulpvrager over aan de verantwoordelijke teamleider van het spreekuur.

• Bijeenkomsten voor kinderen organiseren
Okidoo werkt aan gelijke kansen voor alle kinderen in Oegstgeest. Niet 
alle kinderen gaan met hun ouders de natuur in, bezoeken een museum, 
doen aan sport, spelen spelletjes of zijn bezig met boeken of kunst. Wij 
bieden een groep van circa 10 kinderen uit groep 5  t/m 8, die worden 
voorgedragen door de scholen, een gevarieerd wekelijks programma 
aan met deze elementen. Wil je helpen om Okidoo ook in het nieuwe 
schooljaar tot een succes te maken? We zoeken mensen die ons, de drie 
initiatiefnemers, willen aanvullen en de wekelijkse bijeenkomsten gaan 
organiseren.

Kijk voor meer informatie over deze oproepen op  www.dorpskracht.nl

Vergunningen en 
Bekendmakingen
Ingekomen aanvragen 
omgevingsvergunning
• Sterreschans 20 – plaatsen 

dakkapel voor- en achterzijde (06-
07-2021/6221667) 

• Jan Wolkerslaan 30 – plaatsen 
overkapping (07-07-
2021/6224487) 

• Julianalaan 3 – vellen houtopstand 
(08-07-2021/6225725)

• Rijksweg A44 BP tankstation– 
interne verbouwing, gevelwijziging 
en reclame (09-07-2021/ 6229729)

• Willem de Zwijgerlaan 
26 – uitbouw eerste 
verdieping achtergevel 
(11-07-2021/6232173)

• Laan van Oud-Poelgeest 38 – 
sloopwerkzaamheden bij schuur 
(12-07-2021/6233893)

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. 

• Van Assendelftstraat 6 -  plaatsen 
dakopbouw en woning splitsen tot 
appartementen 
(07-07-2021 / Z-21-143065)

• Prinses Irenelaan 8 - plaatsen 
dakkapel voor- en achterdakvlak 
(08-07-2021 / Z-21-145180)

• Jan Wolkerslaan 61 - plaatsen 
dakkapel achterdakvlak (08-07-
2021 / Z-21-145398)

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
• één parkeerplaats bij de (nog 

te plaatsen) laadpaal nabij 
Emmaplein 12 aan te wijzen als 
parkeergelegenheid die alleen 
bestemd is voor het opladen van 
elektrische voertuigen, door middel 
van het plaatsen van bord E04 met 
onderbord “opladen elektrisch 
voertuig” zoals bedoeld in bijlage 1 
van het Reglement verkeersregels 
en verkeerstekens 1990. Als mede 
onderbord OB504-pijlen schuin 
links/rechts wijzend.

• één parkeerplaats bij de (nog te 
plaatsen) laadpaal voor het opladen 
van elektrische voertuigen nabij 
Hendrik Andriessenlaan 1 aan te 
wijzen als parkeergelegenheid die 
alleen bestemd is voor het opladen 
van elektrische voertuigen, door 
middel van het plaatsen van bord 
E04 met onderbord “opladen 
elektrische voertuig” zoals bedoeld 

in bijlage 1 van het Reglement 
verkeersregels en verkeerstekens 
1990. Als mede onderbord OB504-
pijlen schuin links/rechts wijzend.

• één parkeerplaats bij de (nog te 
plaatsen) laadpaal voor het opladen 
van elektrische voertuigen nabij 
Lange Voort 261 aan te wijzen 
als parkeergelegenheid die alleen 
bestemd is voor het opladen van 
elektrische voertuigen, door middel 
van het plaatsen van bord E04 met 
onderbord “opladen elektrische 
voertuig” zoals bedoeld in bijlage 1 
van het Reglement verkeersregels 
en verkeerstekens 1990. Als mede 
onderbord OB504-pijlen schuin 
links/rechts wijzend.

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

Onderhoud groen in Oegstgeest
We krijgen als gemeente de laatste 
weken regelmatig vragen over het 
groenonderhoud in Oegstgeest. 
Inwoners signaleren onkruid of 
vragen zich af wanneer er gemaaid 
of gesnoeid wordt. We streven als 
gemeente naar een sober maar 
doelmatig onderhoud. Dit jaar zien 
we dat de planten, en dus ook het 
onkruid, welig tieren en dat we 
ons onderhoudsniveau niet overal 
behalen. Hoe zit het nu?

Dit komt deels doordat dit voorjaar 
veel natter was dan we de afgelopen 
jaren gewend waren. Aan de ene kant 
is dat goed voor het groen en zijn 
we er blij mee. Aan de andere kant 
groeit nu ook onkruid extra hard en 
belemmert al te nat weer ons werk. 
Na veel regen is de bermbegroeiing 

platgeregend en dus lastig te maaien. 
In een drassige berm of groenstrook 
kunnen onze machines niet rijden. 
Maaiwerkzaamheden die we normaal 
begin juni uitvoeren, zijn daardoor 
flink vertraagd.

Wat gaan we eraan doen?
We hebben een inhaalslag gepland 
voor het groenonderhoud en zorgen 
zo nodig voor extra menskracht. We 
verwachten dat het onderhoud eind 
augustus in het hele dorp weer op 
peil is. Tot die tijd vragen we uw hulp. 
Ziet u dat er een verkeersonveilige 
situatie dreigt te ontstaan? 
Bijvoorbeeld omdat het zicht bij 
een oversteekplaats of rotonde 
belemmerd wordt? Laat het ons 
weten via een Fixi-melding via de app 
of  www.fixi.nl. Stuur zo mogelijk 

een foto mee en geef duidelijk de 
locatie aan. We besteden dagelijks 
aandacht aan de binnengekomen 
meldingen en geven prioriteit aan 
verkeersveiligheid.

Niet alle bermen en gazons worden nu 
gemaaid
In Oegstgeest onderhouden we een 
deel van het groen op ecologische 
wijze voor de hoognodige 
biodiversiteit. Onderdeel van onze 
aanpak is dat we deze zones maximaal 
tweemaal per jaar maaien. Zo krijgen 
inheemse planten de kans om te 
groeien en te bloeien. De natuur mag 
hier dus haar gang gaan. 

Op  www.oegstgeest.nl/ecologisch-
beheer ziet u waar in Oegstgeest deze 
zones te vinden zijn. 

Het kan zijn dat u 
vanaf deze week één 
van deze labels aan 
uw container of aan 
uw auto bevestigd 
vindt. Dit is om u te 
attenderen op het 
onjuist aanbieden 
van rest- en gft-
afval of omdat uw 
auto wellicht in de 
weg staat van een 
container die geleegd 
moet worden. 
Voor het juist 
aanbieden, kijkt u op: 
 www.oegstgeest.
nl/afval

Gemeente Oegstgeest - Terinzagelegging voorontwerp-
bestemmingsplan Haarlemmertrekvaart 31 en 33 
Het college van burgemeester en 
wethouders maakt bekend dat het 
voorontwerpbestemmingsplan met 
identificatiecode NL.IMRO.0579.
BPHaarlemmertv3133-VO01, 
overeenkomstig artikel 3.8 van 
de Wet ruimtelijke ordening, met 
ingang van dinsdag 13 juli tot en 
met maandag 23 augustus 2021 ter 
inzage ligt.

Plangebied
Het plangebied betreft de percelen 
aan de Haarlemmertrekvaart 31 
en 33, gelegen in het noorden van 
Oegstgeest.

Inhoud van het Plan
In het plangebied wordt een 
bestaand bouwvlak gewijzigd en 
verplaatst zodat daar een woning 
kan worden gerealiseerd. De locatie 
is een deeluitwerking van de eerder 
vastgestelde Nota van Uitgangspunten 

voor het Ganzeneiland. De nieuwe 
woning zal aansluiten op bestaande 
bebouwing.

Ter Inzage
Het voorontwerpbestemmingsplan 
Haarlemmertrekvaart 31 en 33 
en de bijbehorende stukken zijn 
met ingang van dinsdag 13 juli 
tot en met maandag 23 augustus 
2021 digitaal beschikbaar op www.
ruimtelijkeplannen.nl (te vinden onder 
identificatienummer NL.IMRO.0579.
BPHaarlemmertv3133-VO01) 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.

Inspraak
Tijdens deze termijn kan 
eenieder een reactie over het 
voorontwerpbestemmingsplan 
inbrengen. Dit kan mondeling, maar wij 
geven de voorkeur aan een schriftelijk 
inspraakreactie. Vermeld altijd uw 
naam en adresgegevens. Anonieme 
reacties nemen wij niet in behandeling. 
Een inspraakreactie kunt u richten 
aan het college van burgemeester 
en wethouders van Oegstgeest, 
t.a.v. Team Ruimte/ Beleid en Advies, 
Postbus 1270, 2340 BG Oegstgeest 
o.v.v. voorontwerpbestemmingsplan 
Haarlemmertrekvaart 31 en 33. Voor 
het indienen van een mondelinge 
reactie maakt u een afspraak met een 
medewerker van Team Ruimte / Beleid 
en Advies.


