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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

Vergunningen en Bekendmakingen
Ingekomen aanvragen 
omgevingsvergunning
• Aafje Heynislaan 3 – vervangen 

dakkapel voordakvlak woning 
(15-08-2021/6310285)

• Terweeweg 44 – vervangen 
kozijnen (11-08-2021/6305169)

• Emmalaan 15 – vergroten woning 
(20-08-2021/6316079)

• Jac. P. Thijsselaan 2 – bouw 
atelier en bouw schuur 
(22-08-2021/6322249)

• President Kennedylaan 84 – 
vergroten woning (20-08-2021/ 
6317215)

• Rademakerpad 7 – plaatsen 
dakkapel voordakvlak woning (21-
08-2021/ 6321819)

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. 
• Laan van Arenstein 24 – 

verbouw woning (12-08-2021/ 
Z/21/144603)

• Anna van Burenlaan 15 – kappen 
boom (19-08-2021/ Z/21/148098)

• Eduard van Beinumlaan 27 – 
plaatsen dakkapel voordakvlak 
woning (19-08-2021/ 
Z/21/143541)

• Eli Heimanshof 7 – bouw berging 
(20-08-2021/ Z/21/145457)

• Geversstraat 54 – kappen boom 
(19-08-2021/ Z/21/145870)

• Regentesselaan 3 – plaatsen 
dakopbouw (20-08-2021/ 
Z/21/143647)

Geweigerde omgevingsvergunning
• Rademakerpad 7 – 

plaatsen dakkapel 
(20-08-2021/Z/21/146536)

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.
• Endegeesterstraatweg 5 – 

herbestemmen voormalig 
receptiegebouw (Z/21/146299)

• Jan Campertlaan 34 – plaatsen 
dakkapel achtergevel woning 
(Z/21/146329)

• Louise de Colignylaan 3 - vervangen 
bestaande kunststof kozijnen 
door aluminium kozijnen en 
uitbouwen badkamer achterzijde 
2e verdieping woning (6194391)

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.

Regionale commissie bezwaarschriften
Vrijdagmiddag 3 september 2021 
worden de volgende zaken digitaal 
behandeld:

Agenda
• Een bezwaarschrift gericht tegen 

de verleende omgevingsvergunning 
voor een aanbouw aan de 
achterzijde van het woonhuis en 
het plaatsen van een airco op het 
adres Kronenburg 12 in Oegstgeest 

• Een bezwaarschrift gericht 
tegen een verwijderingsverzoek 
persoonsgegevens

• Een bezwaarschrift gericht tegen 
de verleende omgevingsvergunning 
voor het maken van een glazen 
overkapping en het realiseren van 
een vrijstaand bijgebouw achter 
de woning aan de Van der Valk 
Boumanweg 228 te Leiderdorp

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. 

Werkzaamheden geluidschermen 
Haarlemmertrekvaart (N444) 
In week 35 (30 augustus t/m 
5 september 2021) zijn er 
reinigingswerkzaamheden 
gepland aan de geluidswal langs de 
Haarlemmertrekvaart. De opdracht 
wordt uitgevoerd door Verhart groen 
b.v. en de werkzaamheden bestaan uit 
het schoonmaken van de schermen, 
waaronder het verwijderen van 
graffiti. Ook het groen dat tegen de 
schermen aangroeit en deze kan 
beschadigen wordt weggehaald. 

Het wassen van de schermen 
wordt voor het grootste gedeelte 
machinaal gedaan. Daar waar nodig 
worden medewerkers ingezet om 
de schermen voor te behandelen 
en groen te verwijderen. Houd u 
tijdens het rijden rekening met 
de werkzaamheden en eventuele 
afzettingen. 

Bedankt voor uw begrip en 
medewerking!

Voor in de agenda: World Cleanup Day 
op 18 september
Zaterdag 18 september 2021 is het 
World Cleanup Day. De grootste 
wereldwijde opruimactie van het 
jaar! Zo’n 50 miljoen mensen in 180 
landen doen hieraan mee.

Ook in Oegstgeest steken we de 
handen uit de mouwen en helpen we 
de natuur een handje. Doe ook mee 

om Oegstgeest schoner te maken. 
Wij zorgen voor grijpers, 
handschoenen, hesjes en zakken. 
Binnenkort leest u hier meer over op 
onze gemeentepagina, sociale media 
en op  gagoedOegstgeest.nl. 

Nieuwe Ja-Ja sticker
Per 1 september 2021 ontvangt 
u als bewoner van de gemeente 
Oegstgeest niet meer standaard 
ongeadresseerd reclamedrukwerk. 
Wij willen restafval verminderen en 
het hergebruik van zoveel mogelijk 
materialen stimuleren om zo bij te 
dragen aan een beter milieu. 

De Ja-Ja sticker is een belangrijke 
bijdrage in het verminderen van oud-
papierafval in Oegstgeest. Met de 
sticker willen wij papierverspilling 
tegengaan. Met de invoering van de 
Ja-Ja sticker wordt ongeadresseerd 
reclamedrukwerk alleen nog bezorgd 
als u erom vraagt. 

Hoe werkt het?
• Wilt u wel ongeadresseerd 

reclamedrukwerk ontvangen? 
Dan kunt  u dit aangeven door een 
Ja-Ja sticker op uw brievenbus te 
plakken. 

• Heeft u géén sticker op uw 
brievenbus? Dan ontvangt u nog 
wel huis-aan-huisbladen, zodat u op 
de hoogte kunt blijven van nieuws 
in de gemeente. 

• Heeft u een Nee-Ja sticker? Per 1 
september 2021 is dit hetzelfde als 
geen sticker. 

Het nieuwe systeem bespaart papier 
en draagt bij aan een duurzaam 
Oegstgeest. Een gemiddeld 
huishouden kan ruim 30 kilo papier 
per jaar besparen.

Waar kunt u de stickers krijgen?
U kunt de stickers gratis ophalen 

bij de welkomstbalie van het 
gemeentehuis. Op maandag tot en 
met vrijdag van 09:00 uur tot 13:00 
uur en op woensdagen van 9:00 uur 
tot 20:00 uur

Tip: u kunt de folders ook online 
bekijken op diverse websites 
zoals:  www.reclamefolders.nl 
en  www.allefolders.nl 

Welke sticker heb ik? Ongeadresseerd 
reclamedrukwerk

Ongeadresseerde 
huis-aan-huis bladen

Ja – Ja sticker Ja Ja

Geen sticker Nee Ja

Nee – Ja sticker Nee Ja

Nee – Nee sticker Nee Nee


