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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

Vergunningen en Bekendmakingen
Ingekomen aanvragen 
omgevingsvergunning
• Asterlaan 8 – doorbreken wand 

inpandig (15-07-2021/6246755)
• Kleyn Proffijtlaan 68 – 

vervangen dakkapel en dak 
verdieping doortrekken 
(16-07-2021/6248607)

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. 
• Richard Holpad 9 – plaatsen 

dakkapel voorgeveldakvlak  
(13-07-2021 / Z-21-146353)

• Vincent van Goghlaan 43 – plaatsen 
dakkapel voorgeveldakvlak  
(13-07-2021 / Z-21- 146412)

• Jac. P. Thijsselaan 24 – wijzigen 
voorgevel (15-07-2021 / 
Z-21-146129)

• Spaargarenstraat 5 – gevelwijziging 
(15-07-2021 / Z-21-146200)

• Frits Mehrtenslaan 35 – plaatsen 

dakkapel voorgeveldakvlak  
(15-07-2021 / Z-21-146327)

• Johan Evertsenlaan 20 – plaatsen 
dakkapel voorgeveldakvlak  
(15-07-2021 / Z-21-146130)

• Willem Pijperlaan 4 – vergroten 
woning (19-07-2021 / 
Z-21-144838)

• Geversstraat 37 – plaatsen 
vrijstaand bijgebouw  
(19-07-2021 / Z-21-144004)

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.
• Lange Voort 46 – verbouw garage 

tot verblijfsruimte (6100093)
• Bert Garthoffpad 22 – plaatsen 

dakkapel (6097847)

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 aanvraag.
• Drank- en Horecavergunning t.b.v. 

La Focaccia, De Kempenaerstraat 
71, Z/147039

Mededeling verkeersbesluiten
• één parkeerplaats bij de (nog te 

plaatsen) laadpaal voor het opladen 
van elektrische voertuigen nabij 
Rhijnhofweg 71 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. Alsmede 
onderbord OB504-pijlen schuin 
links/rechts wijzend.

• één parkeerplaats bij de (nog te 
plaatsen) laadpaal voor het opladen 
van elektrische voertuigen nabij 
Zilverstein 103 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. Alsmede 
onderbord OB504-pijlen schuin 
links/rechts wijzend.

• één parkeerplaats bij de (nog te 
plaatsen) laadpaal voor het opladen 
van elektrische voertuigen nabij 
Simon Ooststroomhof 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. Alsmede onderbord OB504-
pijlen schuin links/rechts wijzend.

• één parkeerplaats bij de (nog te 
plaatsen) laadpaal voor het opladen 
van elektrische voertuigen nabij 
Gerberalaan 33 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.Alsmede 
onderbord OB504-pijlen schuin 
links/rechts wijzend.

• Een gehandicaptenparkeerplaats 
op kenteken aan te wijzen nabij 
Gerberalaan 45 door middel 
van het plaatsen van het bord 
E06 met onderbord “PS-546-N” 
zoals bedoeld in bijlage 1 van het 
Reglement Verkeersregels en 
Verkeerstekens 1990.

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

Een klein gebaar
We gaan weer op vakantie. En dat 
is heerlijk natuurlijk, maar voor 
sommige thuisblijvers is het geen 
makkelijke tijd. Een aanzienlijk deel 
van de inwoners van Oegstgeest, 
denk bijvoorbeeld aan alleenstaande 
ouderen, voelt zich weleens 
eenzaam. En als hun naasten op 
vakantie zijn, wordt dit gevoel vaak 
nog versterkt. 

Samen tegen Eenzaamheid 
Oegstgeest, het project om 
eenzaamheid in Oegstgeest 
gezamenlijk aan te pakken, start de 
publiekscampagne ‘Een klein gebaar’. 
Daarmee doen we een beroep op 
inwoners van Oegstgeest om meer 
naar elkaar om te zien. Hoe mooi is 
het dan om elkaar als buren in de 
straat even te groeten, een kaartje 
door de bus te doen als je weet dat 
er iets speelt of een boodschap voor 

die ene buurvrouw mee te nemen 
als je toch naar de winkel gaat? Zo 

eenvoudig kan het zijn, dat is de 
waarde van een klein gebaar. 

Springen van bruggen is 
levensgevaarlijk! 
Door het troebele water kan er vaak 
niet ingeschat worden hoe diep het 
water is en of iets op de bodem ligt. 
Van een brug springen waar boten 
varen brengt extra gevaar met zich 
mee want vanaf een boot ben je niet 
of nauwelijks te zien en het vaartuig 
kan niet snel stoppen. 

Het is springen van bruggen is om 
deze redenen dan ook verboden! 
(Artikel 5:30a APV Oegstgeest). Als 
er toch gesprongen wordt kost een 
boete maar liefst  
€ 140,-. Op  www.zwemwater.nl is 
te zien waar er wel schoon en veilig 
gezwommen kan worden. 


