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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

Raadsbijeenkomsten 9, 16 en  21 september 2021
Commissie Regiozaken 9 september 2021 – 19.00 - 
20.00 uur
In deze raadsbijeenkomst komt het volgende 
agendapunt aan de orde:
• Servicepunt71 - Wensen en bedenkingen 

principebesluit wijziging structuur samenwerking 
bedrijfsvoering Leidse regio – tweede termijn

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

Besloten besluitvormende raadsbijeenkomst 21 
september 2021 – aanvang 20.00 uur
In deze raadsbijeenkomst komt het volgende 
agendapunt aan de orde:
• Aanbeveling herbenoeming burgemeester

Openbare besluitvormende raadsbijeenkomst 21 
september 2021 – aanvang na afloop van de besloten 
vergadering.

In deze raadsbijeenkomst komt het volgende 
agendapunt aan de orde:
• Aanbeveling herbenoeming burgemeester

De commissie Regiozaken. oordeelsvormende 
raadsbijeenkomsten Burger en Ruimte van 9 
september, de beeldvormende raadsbijeenkomst 
Burger van 16 september en de besloten en openbare 
besluitvormende raadsvergaderingen van 21 
september vinden fysiek plaats in respectievelijk de 
Trouwzaal, de Raadzaal, 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!

Groot onderzoek naar koop- en 
winkelgedrag
De detailhandel is de afgelopen 
jaren veranderd. Mensen doen meer 
aankopen via internet, op straat is 
vaker leegstand zichtbaar en winkels 
veranderen soms in bijvoorbeeld 
horeca of woningen. Deze week start 
een groot onderzoek. 

Dat onderzoek brengt in beeld waar 
inwoners boodschappen doen en 
winkelen en hoe tevreden ze zijn over 
de verschillende aankooplocaties. 
Deze informatie helpt gemeenten 
en provincies bij het versterken en 
verbeteren van winkelvoorzieningen.

Deelnemers gezocht
Begin september ontvangt ook een 
aantal inwoners van Oegstgeest een 
uitnodigingsbrief van de provincie 
om mee te doen. De huishoudens zijn 
willekeurig geselecteerd. Deelnemen 
kan door online een vragenlijst in te 
vullen. Heeft u geen brief ontvangen, 

maar wilt u toch graag meedoen? Vul 
dan de vragenlijst in op:  www.
startvragenlijst.nl/koopgedrag
Onder alle deelnemers van het 
onderzoek worden 100 Horeca 
Cadeaukaarten van €25,- verloot. 

Privacy gewaarborgd
De privacy van deelnemers is 
gewaarborgd in overeenstemming 
met de nieuwe privacywetgeving 
(AVG). Antwoorden van 
deelnemers zijn niet gekoppeld 
aan hun woonadres en worden 
uitsluitend gebruikt voor het 
Koopstromenonderzoek 2021. 

Meer informatie
Voor meer informatie over het 
onderzoek is er de website  
 www.kso2021.nl. Daar staat 
onder andere een kort filmpje met 
uitleg over het onderzoek. Mailen kan 
naar  info@kso2021.nl. 

Oegstgeest Ontmoet van 4 – 10 oktober
Mis het niet!
Heb je altijd al eens willen biljarten, 
en wandel je liever samen dan 
alleen? Laat je graag voor je koken, 
of wil je gewoon nieuwe mensen 
leren kennen en leuke dingen doen?

Houd dan de agenda van Oegstgeest 
Ontmoet in de gaten!

Van 4 t/m 10 oktober zijn er volop 
activiteiten in het dorp waar je 
meestal gratis aan mee kan doen. 
Even een mailtje of een telefoontje 
is vaak voldoende. Let de komende 
weken goed op de info in de 
Oegstgeester Courant, op de website 
van de gemeente, Facebook en 
Twitter en de borden aan de weg, dan 
mis je niets.

Plaatsing van slimme prullenbakken 
aan de Lange Voort
Samen met verschillende partners 
werken wij als werkgroep Keurmerk 
Veilig Ondernemen aan schone en 
veilige winkelgebieden. Doordat 
de vorige prullenbakken voor 
overlast zorgde zijn er sinds vorige 
week nieuwe prullenbakken: 
zogeheten Big Belly’s, geplaatst bij 
winkelcentrum Lange Voort. De Big 
Belly’s hebben vele voordelen ten 
opzichte van de oude prullenbakken. 

Door de klep te openen met het 
handvat of het voetpedaal is er geen 
overlast meer van vogels die afval 
uit de prullenbakken halen. En kan er 
door het perssysteem (aangedreven 
door zonnepanelen) vier keer zoveel 
afval in de prullenbak. Mocht de 
afvalbak toch een keer helemaal vol 
zijn, dan geeft hij dat zelf aan en dan 
weet de gemeente zo direct wanneer 
de bak geleegd moet worden! 

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: 
 www.gagoedoegstgeest.nl 



Vergunningen en Bekendmakingen
Bouwen en slopen  8 september 2021

Ingekomen aanvragen 
omgevingsvergunning
• Dorpsstraat 65 – renoveren 

en verbouwen woning 
(06-09-2021/6348393)

• Geversstraat 11A – wijzigen 
keukenraam woning 
(02-09-2021/6345003)

• Kronenburg 12 – plaatsen afdak 
voor het stallen van fietsen 
(07-09-2021/6353731)

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. 
• Eduard Flipselaan 4 – bouw erker 

en luifel woning (06-09-2021/ 
Z/21/147473)

• Rijnzichtweg 167 – bouw schuur 
(06-09-2021/ Z/21/144792)

• Rijnsburgerweg 2-4 – verplaatsen 
in- en uitrit naar Rustenburgerpad 
(06-09-2021/ Z/21/147371)

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
• een tweede parkeerplaats 

bij de laadpaal nabij 
Spaargarenstraat 5 aan te wijzen 
als parkeergelegenheid die alleen 
bestemd is voor het opladen 
van elektrische voertuigen. 
Onder het bestaande RVV bord 
E4( parkeergelegenheid) met 
daaronder een onderbord voorzien 
van de tekst “opladen elektrisch 
voertuig”  wordt het onderbord 
OB504( pijlen die de betreffende 
parkeervakken aanwijzen) 
geplaatst.

• een tweede parkeerplaats bij de 
laadpaal nabij Oranjelaan 32 aan 

te wijzen als parkeergelegenheid 
die alleen bestemd is voor het 
opladen van elektrische voertuigen. 
Onder het bestaande RVV bord 
E4( parkeergelegenheid) met 
daaronder een onderbord voorzien 
van de tekst “opladen elektrisch 
voertuig”  wordt het onderbord 
OB504( pijlen die de betreffende 
parkeervakken aanwijzen) 
geplaatst.

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

Kom erbij. Join us! 
 Wij ondersteunen jongeren die het 
lastig vinden om contact te maken 
met leeftijdsgenoten. In Oegstgeest 
is in samenwerking met Stichting 
jeugd en jongerenwerk Midden 
Holland gestart met twee groepen 
voor de leeftijden 12-18 en 18+. In 
de groepen kunnen jongeren elkaar 
ontmoeten en sociale vaardigheden 
opdoen. 

Ben je nieuwsgierig naar Join us? 
Iedereen is van harte welkom! Join 
us is er om de week op dinsdagavond 
in het Dorpscentrum (Lijtweg 9, 
Oegstgeest). Meer informatie of 
gratis aanmelden? 
Kijk dan hier:  
 www.join-us.nu

Kom erbij!
En doe leuke dingen met Join us

/joinus.nu @join_us.nu

Bij Join us ben ik gewoon mezelf 
en heb ik vrienden gemaakt. 

Bij Join us ben ik gewoon mezelf 
en heb ik vrienden gemaakt. 

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

Oudenhofmolen krijgt de wind van voren
Voor iedere Oegstgeestenaar is 
het een vertrouwd gezicht: de 
Oudenhofmolen in het Irispark. 
Molenaar Paul van der Zijden vertelt 
ons dat de molen al omstreeks 1819 
is gebouwd en dat er aanwijzingen 
zijn dat er eerder een andere molen 
op deze plaats heeft gestaan. 

Precies in de windvrije zone van de 
Oudenhofmolen staat het kunstwerk 
‘de Verhalenverteller’, met daar 
rondom een aantal hoge bomen. Voor 
een goede windvang in die windvrije 
zone is het beter dat de gemeente 
deze bomen flink snoeit. Dit gebeurt 
in de loop van deze maand. Gelukkig 
kunnen de bomen zo’n rigoureuze 
snoei wel hebben. 

Snoeien voor wind
In 1819 bestaat Zuid-Holland nog 
grotendeels uit polderlandschap, 
met hoogstens hier en daar een 
boerderij. Met zijn scheprad zorgt de 
wipmolen ervoor dat de toenmalige 
Oudenhofpolder droog blijft. Er staat 
bovendien nog nauwelijks bebouwing 
waardoor de zuidwestenwind vrij spel 
heeft. Naarmate de verstedelijking 
in de 19e eeuw toeneemt wordt 
de wind echter steeds meer 

belemmerd door hoge bebouwing 
en beplanting. Hierop ontstaat 
vervolgens het windrecht, waardoor 
de molenaar verzekerd blijft van een 
goede windvang voor zijn molen. 
Tegenwoordig hebben de meeste 

molens hun oorspronkelijke functie 
verloren. Vanuit cultuurhistorisch 
oogpunt is het van belang dat de 
wieken van de molen kunnen blijven 
draaien. En daar is dus wind voor 
nodig.


