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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

Afsluiting Warmonderhekbrug vanaf 
6 september
Gemeente Teylingen werkt aan 
de vervanging van de Warmonde-
rhekbrug. De Warmonderhekbrug 
ligt aan het eind van de Oranje 
Nassaulaan over het water ‘Poelmeer’, 
op de grens met Oegstgeest. 

Dat betekent dat ook inwoners van 
Oegstgeest rekening moeten houden 
met de komende afsluiting van deze 
brug. De Warmonderhekbrug zal 

vanaf 6 september deels afgesloten 
worden. Vanaf 20 september tot 
in het voorjaar van 2022 is de brug 
geheel afgesloten. 

Wilt u op de hoogte blijven, kijk 
dan op  www.teylingen.nl/
warmonderhekbrug. Op deze website 
kunt u zich ook aanmelden voor de 
nieuwsbrief.

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. 

Haal zonder afspraak 
je coronavaccinatie in de 
GGD-prikbus in Oegstgeest

- vanaf 12 jr- zonder medische indicatie

GGD-prikbus
Parkeerterrein Lijtweg

We prikken met het Pfizer vaccin. 
In de GGD-prikbus ben je welkom 
voor je 1e prik. Daar maken we 
meteen een afspraak voor de 2e prik. 
Die is dan na minimaal drie weken.

Heb je de 1e prik ergens anders 
gehad, dan kunnen wij je in de bus 
helaas niet je 2e prik geven.

Wat neem je mee?
ID-bewijs + mondkapje

Elke zaterdag in september 
van 11.00 - 17.00 uur op het 
parkeerterrein aan de Lijtweg 
in Oegstgeest

Zonder afspraak een coronavaccinatie? 
Dat kan in de prikbus!
Vanaf aanstaande zaterdag (3 
september) staat de prikbus van 
GGD Hollands Midden voor het eerst 
in Oegstgeest. Je kan hier zonder 
afspraak je eerste vaccinatie halen. 

De prikbus staat van 11:00 tot 17:00 
uur op het parkeerterrein aan de 
Lijtweg bij Lange Voort. De prikbus zal 
hier elke zaterdag in september staan.

Vanaf 7 september starten we in de gemeente Oegstgeest met een 
inloopspreekuur van een Sociaal Raadsman.

 Maakt u zich regelmatig zorgen 
over uw financiële situatie en wilt 
u weleens advies krijgen van een 
expert? Heeft u groeiende stapeltjes 
onbetaalde rekeningen liggen of heeft 
u misschien wel schulden? Wacht 
niet langer en bezoek het nieuwe 
spreekuur van de Sociaal Raadsman 
(afkomstige van Kwadraad). Hij kan u 
adviseren en eventueel zorgen voor 
passende begeleiding.

Inloopspreekuur iedere twee weken op 
dinsdag
De Sociaal Raadsman (Gijs van 
der Voet) is vanaf dinsdagmiddag 

7 september iedere twee weken 
te vinden van 14:00 – 16:00 uur 
in het pand van het CJG van de 
gemeente Oegstgeest (direct naast 
het gemeentehuis). Het is een 
inloopspreekuur waarvoor u dus 
geen afspraak hoeft te maken. Wilt u 
liever wel eerst een afspraak maken? 
Dan kan dat door te bellen met het 
algemene nummer van Kwadraad op 
088-9004000.

Budgetbegeleiding
De sociaal raadsman kan u, 
als de situatie daar om vraagt, 
budgetbegeleiding aanbieden. 

Budgetbegeleiding is er voor 
inwoners uit Oegstgeest die 
ondersteuning nodig hebben bij het 
in kaart brengen van hun financiën. 
De ondersteuning heeft als doel 
om samen een overzicht van alle 
inkomsten en uitgaven in beeld 
te brengen, zodat inwoners na 
een periode van ondersteuning/ 
begeleiding weer zelfstandig (en 
mogelijk zonder ingewikkelde 
schulden) verder kunnen. Als er 
budgetbegeleiding nodig is, dan 
gebeurt dat vooral bij de mensen 
thuis in een veilige en vertrouwde 
omgeving. De sociaal raadsman kan 
dit in gang zetten en u verder op weg 
helpen.

Raadsbijeenkomsten 9 en 16 september 2021
Oordeelsvormende raadsbijeenkomst Burger 9 september 
2021 – aanvang 20:00 uur
In deze raadsbijeenkomst komen o.a. de volgende agendapunten aan de orde:
• Wensen en bedenkingen onderhandse gunning collectieve zorgverzekering
• Initiatiefvoorstel Regenboogagenda
• Stukken ter kennisneming

Oordeelsvormende raadsbijeenkomst Ruimte 9 september 
2021 – aanvang 20:00 uur
In deze raadsbijeenkomst komen o.a. de volgende agendapunten aan de orde:
• Parkeernota 2021
• Verdeling reserve sociale en middeldure woningbouw
• Vaststellen BP Vinkeweg 73 (herstelbesluit)
• Bestemmingsplan Haarlemmerstraatweg 8a
• Het intrekken van de exploitatieplannen Kamphuizerpolder Buitenlust en Haarlemmerstraatweg
• Motie 1 van de fracties van de VVD en van Hart voor Oegstgeest – Niet speculeren met goedkope huurwoningen
• Stukken ter kennisneming

Beeldvormende raadsbijeenkomst Burger 16 september 2021 – aanvang 21:00 uur
In deze raadsbijeenkomst komt het volgende agendapunt aan de orde:
• Informatievoorziening Jeugdzorg: Rekenkameronderzoek

De oordeelsvormende raadsbijeenkomsten Burger en Ruimte van 9 september en de beeldvormende 
raadsbijeenkomst Burger van 16 september vinden fysiek plaats in respectievelijk de Trouwzaal, de Raadzaal en 
de Raadzaal. In verband met de coronamaatregelen is het vooralsnog niet mogelijk de raadsbijeenkomsten bij te 
wonen.

Bij de oordeelsvormende raadsbijeenkomsten van 9 september is het mogelijk om in te spreken. Meldt u zich 
dan uiterlijk aan op woensdag 8 september voor 12:00 uur ’s middags, via het mailadres van de administratief 
medewerker van de griffie dhr. M. de Jong, griffie@oegstgeest.nl, onder vermelding van uw telefoonnummer. U 
ontvangt dan een uitnodiging voor de vergadering per mail. 

Wilt u meepraten bij de beeldvormende raadsbijeenkomst van 16 september, meldt u zich dan uiterlijk aan op 
woensdag 15 september voor 12:00 uur ’s middags, via het mailadres van de administratief medewerker van 
de griffie dhr. M. de Jong, griffie@oegstgeest.nl, onder vermelding van uw telefoonnummer. U ontvangt dan een 
uitnodiging voor de vergadering per mail. 

Deze vergaderingen vinden vooralsnog zonder publiek plaats vanwege de beperkingen voor bijeenkomsten ten 
gevolge van het covid-19 virus. Deze vergaderingen zijn live te volgen via de website van de gemeenteraad en via 
Kanaal 40 van Ziggo. Na afloop van de vergaderingen zijn deze ook terug te kijken op de website. Het maken van 
camerabeelden om een openbare raads- of commissievergadering via internet live uit te zenden is conform de 
privacywetgeving.

Meer informatie over deze onderwerpen en inspraakmogelijkheid vindt u op   oegstgeest.raadsinformatie.nl. 
Download ook de app RaadDigitaal voor Android en Apple voor de agenda en de vergaderstukken van de 
gemeenteraad van Oegstgeest. 

VOLG HET LIVE ONLINE!

Zorgen over uw fi nanciën? Hulp nodig?
Nieuw inloopspreekuur voor advies en budgetbegeleiding



Vergunningen en Bekendmakingen
Bouwen en slopen  1 september 2021

Ingekomen aanvragen 
omgevingsvergunning
• Prins Bernhardlaan 30 – plaatsen 

dakkapel voorgeveldakvlak woning 
(26-08-2021/6328405) 

• Leidsestraatweg 16 – 
plaatsen fietskast voortuin 
(27-08-2021/6332887)

• Martinus Houttuynhof 75 
– kappen bomen voortuin 
(26-08-2021/6331765)

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. 

• Asterlaan 8 – muurdoorbraak 
woonkamer/slaapkamer en 
aanbrengen nieuwe constructie 
(26-08-2021/ Z/21/147264)

• Kleyn Proffijtlaan 68 – doortrekken 
dak en plaatsen dakkapellen voor- 
en achterdakvlak woning (26-08-
2021/ Z/21/147265)

• Rijnzichtweg 133 – plaatsen 
dakopbouw woning (26-08-2021/ 
Z/21/146156)

• Willem de Zwijgerlaan 9 
– muurdoorbraak keuken/
woonkamer en aanbrengen nieuwe 
constructie woning (26-08-2021/ 
Z/21/147995)

• Willinklaan 6 – plaatsen 
dakkapel voordakvlak woning 
(26-08-2021/Z/21/147344)

Bezwaar
Tegen de verleende omgeving-
svergunningen reguliere procedure 
kunnen belanghebbenden, binnen 

Rondleidingen gemeentehuis
Op zaterdag 11 en zondag 12 september is het weer Open 
Monumentendag. In Oegstgeest zijn er tijdens dit weekend ook dit jaar 
weer veel monumentale panden geopend voor bezoekers.

Eén van de parels in ons dorp is 
natuurlijk het gemeentehuis aan 
de Rhijngeesterstraatweg 13. Op 
zondag 12 september tussen 12:00 
en 17:00 uur bent u van harte 
welkom om het gemeentehuis te 
bezoeken en deel te nemen aan 
een van de rondleidingen door 

dit bijzondere gebouw. U hoeft 
zich niet aan te melden voor deze 
rondleidingen. Uiteraard houden 
we ons ook bij de rondleidingen 
aan de 1.5 meter afstand regel. 
Daardoor zijn de groepjes wat 
kleiner dan gebruikelijk. 
We zien u graag op 12 september!

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.

Kennisgeving ter inzage legging 
ontwerp omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Oegstgeest maken 
bekend dat zij de volgende ontwerp- 
omgevingsvergunning ter inzage 
hebben gelegd (Z/19/126425):

Activiteiten:
1. Bouwen van een bouwwerk (artikel 

2.1, eerste lid onder a Wabo)
2. Handelen in strijd met de 

ruimtelijke regels (artikel 2.1, 
eerste lid onder c, Wabo)

Omschrijving: het plaatsen van vijf 
lichtmasten op het parkeerterrein van 
McDonald’s.

Locatie: Oude Rhijnhofweg 24 te 
Oegstgeest

Startdatum ter inzage legging:  
2 september 2021

Zienswijze
De aanvraag en de conceptver-
gunning met bijbehorende stukken 
worden op grond van de Algemene 
wet bestuursrecht met ingang 
van 2 september 2021 ter inzage 
gelegd. U kunt de stukken digitaal 
inzien via ruimtelijkeplannen.nl. 
U kunt binnen zes weken nadat 

de conceptvergunning ter inzage 
is gelegd eventuele zienswijzen 
indienen bij burgemeester en 
wethouders van de gemeente 
Oegstgeest, Postbus 1270, 2340 
BG te Oegstgeest. Voor meer 
informatie over deze ontwerp 
omgevingsvergunning kunt u contact 
opnemen met gemeente Oegstgeest 
via 14 071 met vermelding van 
bovenstaande zaaknummer. 

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 
Adriaan Roland Holstlaan 8 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 
Frederik Hendriklaan 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 
Zoutkeetlaan 3 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 
Sportmanstraat 3 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. 


