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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

• Vrijwilliger restaurant/bar Basalt revalidatie
Wil jij je een positieve bijdrage leveren aan onze patiëntenzorg, dan zien wij 
jou graag als vrijwilliger achter de bar in het restaurant van de locatie Leiden. 
Je bent onderdeel van een enthousiast team van medewerkers/vrijwilligers 
die werken in het restaurant onder leiding van de teamleider Catering. Je 
ontvangt op een klantvriendelijke en gastvrije manier onze patiënten en 
bezoekers aan de bar van het restaurant. Je verstrekt koffie/thee, frisdrank 
etc. Met ons eenvoudige kassasysteem regel je de betalingen. Je helpt bij 
het klaarzetten en aanreiken van het diner. Na afloop doe je samen de afwas. 
Daarnaast heb je een kritisch blik op het schoonhouden van de tafels en 
stoelen in het restaurant. Ervaring is geen vereiste.

• Sociale, gezellige bijrijder op de bus
Wij zoeken voor onze rolstoelbus een bijrijder. Wij vragen iemand die onze 
chauffeur kan begeleiden om onze cliënten vanuit huis op te halen en  te 
begeleiden naar de  bus die hen samen met u  naar de dagbesteding zal 
brengen. Wij streven er naar dat de rit naar de dagbesteding veilig en gezellig 
moet zijn. U hoeft niet in het bezit te zijn van een rijbewijs B, wij vragen wel 
vriendelijkheid en behulpzaamheid. Natuurlijk bent u zelf van harte welkom 
om samen met onze cliënten een kopje koffie te drinken.

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

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

Vergunningen en Bekendmakingen
Ingekomen aanvragen 
omgevingsvergunning
• Eli Heimanshof 25 – plaatsen 

dakopbouw woning 
(30-07-2021/6284459)

• Geversstraat 59A – splitsen 
woning in twee appartementen 
(30-07-2021/6283767)

• Koninginnelaan 6 – aanleg inrit 
(03-08-2021/6289579)

• Nassaulaan 54 – doortrekken kap 
voordakvlak en vergroten zolder 
woning (06-08-2021/5422763)

• Rhijngeesterstraatweg 
94C – vergroten woning 
(29-07-2021/6277203)

• Rijnsburgerweg 72 – interne 
verbouwing woning t.b.v. wijziging 
in  3 appartementen (30-07-2021/ 
6284421)

• Terweeweg 108 – 
gedeeltelijk kappen boom 
(04-08-2021/6293197)

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. 
• Bert Garthoffpad 22 – plaatsen 

dakopbouw (10-08-2021/ 
Z/21/147800)

• Haarlemmerstraatweg 4A  - bouw 
opslagruimte (10-08-2021/ 
Z/21/141768)

• Hendrik Andriessenlaan 25 – 
wijzigen voorgevel woning (05-08-
2021/ Z/21/146638)

• Kleyn Proffijtlaan 2 – plaatsen 
dakkapel en uitbouw (05-08-2021/ 
Z/21/147078/ Z/21/146638)

• Mathenesselaan 15 – plaatsen 
dakkapellen voorgeveldakvlak (29-
07-2021 /Z/21/146881)

• Willem de Zwijgerlaan 26 
– uitbouw op 1e verdieping 
achterzijde woning (05-08-2021/ 
Z/21/147109)

• Wijttenbachweg 44 – 
muurdoorbraak in woning (29-07-
2021 / Z/21/1446627)

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 voor het opladen 
van elektrische voertuigen nabij 
Vliegend Hert 29 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 
Gerard Boedijnpad 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 
Menno ter Braaklaan 2 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 
Rustenburgerpad 27 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 
Mauritslaan 15 door middel 
van het plaatsen van het bord 
E06 met onderbord “PF-650-Z” 
zoals bedoeld in bijlage 1 van het 
Reglement Verkeersregels en 
Verkeerstekens 1990.

• Een gehandicaptenparkeerplaats 
op kenteken aan te wijzen nabij 
Aert van Neslaan entree 5, 129 t/m 
648 door middel van het plaatsen 
van het bord E06 met onderbord 
“40-ZJ-XD” zoals bedoeld in 
bijlage 1 van het Reglement 
Verkeersregels en Verkeerstekens 
1990.

• één parkeerplaats bij de (nog te 
plaatsen) laadpaal voor het opladen 
van elektrische voertuigen nabij 
Vliegend Hert 29 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 
Gerard Boedijnpad 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 
Menno ter Braaklaan 2 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 
Rustenburgerpad 27 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.

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

Het is 
zomervakantie! 
Gaat u even kort de deur uit? 
Sluit dan vooral uw ramen 
en deuren goed af. Gaat u op 
vakantie? Geef uw woning dan 
een bewoonde indruk en vraag 
uw buren u daarbij te helpen. 

Meer tips kunt u vinden op: 
 https://www.
politiekeurmerk.nl/
preventietips/

Oegstgeest kan niet zonder vrijwilligers. 
Gezamenlijk vormen zij de kracht van Oegstgeest. 


