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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

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

Raadsbijeenkomst 
23 september 2021
Besluitvormende raadsbijeenkomst 23 september 2021.
In deze raadsbijeenkomst komen de volgende agendapunten aan de orde:
• Wensen en bedenkingen onderhandse gunning collectieve 

zorgverzekering
• Het intrekken van de exploitatieplannen Kamphuizerpolder Buitenlust 

en Haarlemmerstraatweg
• Initiatiefvoorstel ontheffing ingezetenschap wethouder Glasbeek
• Initiatiefvoorstel Regenboogagenda
• Servicepunt71 - Zienswijze begrotingswijziging servicepunt71 – 2021
• Servicepunt71 - Wensen en bedenkingen principebesluit wijziging 

structuur samenwerking bedrijfsvoering Leidse regio
• Parkeernota 2021
• Verdeling reserve sociale en middeldure woningbouw
• Vaststellen BP Vinkeweg 73 (herstelbesluit)
• Zienswijze op Herziening Provinciaal Omgevingsbeleid - Archeologie 

Nieuw-Rhijngeest
• Motie 1 van de fracties van de VVD en van Hart voor Oegstgeest – Niet 

speculeren met goedkope huurwoningen
• Bekrachtiging oplegging geheimhouding stukken ex artikel 25 lid 3 

Gemeentewet
• Lijst van ingekomen stukken

De besluitvormende raadsvergadering van 23 september vindt fysiek 
plaats in de Raadzaal. In verband met de coronamaatregelen is het 
vooralsnog niet mogelijk de raadsbijeenkomst bij te wonen.

Deze vergadering vindt vooralsnog zonder publiek plaats vanwege de 
beperkingen voor bijeenkomsten ten gevolge van het covid-19 virus. 
Deze vergadering is live te volgen via de website van de gemeenteraad en 
via Kanaal 40 van Ziggo. Na afloop van de vergadering is 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!

Wel prijsvoordeel, geen papierverspilling
Wist u dat een gemiddeld huishouden ruim 30 kilo aan reclamefolders 
kan ontvangen per jaar? Veel van deze folders verdwijnen ongelezen in de 
papierbak. Zonde van de grondstoffen en de energie om papier te maken en 
te vervoeren. Die verspilling van papier willen we als gemeente tegengaan. 
Daarom ontvangt u sinds 1 september alleen een folderpakket als u dat 
aangeeft via een JA-sticker op uw brievenbus.

Is zo’n sticker nodig? We denken als 
gemeente dat het anders kan, ook 
als u graag de aanbiedingen in de 
gaten houdt! Er zijn namelijk goede 
alternatieven voor het standaard 
folderpakket.  

• Bekijk uw favoriete folders online 
op bijvoorbeeld reclamefolder.nl. 
U kunt er dan ook voor kiezen om 
geselecteerde aanbiedingen per 
mail te ontvangen of via de app. 

• Ontvangt u toch graag papieren 

folders, maar leest u er maar een 
paar uit het folderpakket? Stel dan 
uw eigen pakket samen met uw 
favoriete folders via bijvoorbeeld  
 kiesjefolders.nl of  
 folderkiezer.nl. Zo blijft u op de 
hoogte zonder papierverspilling en 
extra tripjes naar de papierbak. 

Ontvangt u wel graag het 
standaard folderpakket? Plak dan 
de JA-sticker op uw brievenbus. U 
heeft deze sticker ontvangen via uw 
folderverspreider.

Nu op doemee.oegstgeest.nl: denk mee over het beleidsplan 
groen en water

Vergunningen en Bekendmakingen
Ingekomen aanvragen 
omgevingsvergunning
• sectie OGT00 E, nr. 3153 

(deelplan zuid Oegstgeest aan 
de Rijn) – verlengen damwand 
(6360313/09-09-2021)

• sectie OGT00 E, nr. 3091 – 
plaatsen kunstenaarswand onder 
de te vernieuwen Torenvlietbrug 
(6366455/13-09-2021)

• Zoutkeetlaan 1 - wijzigen voorgevel 
en plaatsen erfafscheiding woning 
(6367865/13-09-2021)

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. 
• de Kempenaerstraat 28 

– splitsen winkelruimte 
(10-09-2021/Z/21/144401)

• Eli Heimanshof 25 – plaatsen 
dakopbouw woning 
(13-09-2021/Z/21/147613)

• Jan Campertaan 34 - plaatsen 
dakkapel achterdakvlak  woning 
(09-09-2021/Z/21/146329)

• Juffermansstraat 44 – 
plaatsen dakopbouw 
(09-09-2021/Z/21/146442)

• Oude Rijnsburgerweg 79 – in 
gebruik nemen terras voor de 
duur van 10  jaar in de maanden 
mei 2021 t/m oktober 2031 
(10-09-2021/Z/21/138172)

• Rijksweg A44 nr. 200 

– interne verbouwing shop 
(tankstation) en aanpassing 
gevel en reclame-uitingen 
(10-09-2021/Z/21/147108)

• Terweeweg 2 – bouw aanbouw 
woning (09-09-2021/ 
Z/21/145740)

• van Leyden Gaellaan 1 – 
bouw woning met inpandige 
garage en aanleg inrit 
(14-09-2021/Z/21/145575)

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.

Aanvraag Wet milieubeheer - Willem 
Einthovenstraat te Oegstgeest
De Omgevingsdienst West-Holland 

maakt namens burgemeester en 
wethouders van de gemeente 
Oegstgeest bekend dat zij op 21 
juli 2021 een aanvraag voor het 
stellen van maatwerkvoorschriften 
voor het lozen van afvalwater heeft 
ontvangen voor de locatie Willem 
Einthovenstraat te Oegstgeest.

De aanvraag betreft het lozen 
van grondwater dat vrijkomt bij 
het periodiek  onderhoud aan een 
open bodemenergiesysteem op 
bovengenoemde locatie.

Inlichtingen
Wilt u meer informatie? Neem dan 
contact op met de Omgevingsdienst 
West-Holland via 071-4083100 of 
 info@odwh.nl. Vermeld hierbij het 
zaaknummer: 2021-015636.

Dit najaar maken we een nieuw 
beleidsplan Groen en Water. Hierin 
staan de ambities en doelen voor de 
komende tien jaar. Een goed moment 
om stil te staan bij belangrijke thema’s 
zoals biodiversiteit, de gevolgen van het 
veranderende klimaat en de kwaliteit en 
inrichting van ons groen en water. Wat 
gaat er goed? Wat kan of moet anders? 
En, niet onbelangrijk, welke groen- en 
waterstructuren zijn onmisbaar voor de 
leefbaarheid in ons dorp?

Een dergelijk plan kunnen en willen we 
niet alleen maken. We horen graag uw 
mening en ervaringen in de vragenlijst 
op doemee.oegstgeest.nl. U kunt ook 
voor u belangrijke locaties aangeven. We 
verwachten het beleidsplan eind 2021 te 
kunnen vaststellen zodat we in 2022 met 
de uitvoering aan de slag kunnen gaan. 
Reageren kan tot en met 26 september 
2021.


