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

Raadsbijeenkomsten 23 en 30 september 2021
De besluitvormende raadsvergadering van 23 september, zoals vorige week aangekondigd op deze pagina, is 
vanwege het grote aantal agendapunten verdeeld over twee besluitvormende raadsvergaderingen. Deze vinden 
plaats op 23 en 30 september. Hieronder volgen de (gewijzigde) korte agenda’s.

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
• Servicepunt71 - Zienswijze begrotingswijziging servicepunt71 – 2021
• Servicepunt71 - Wensen en bedenkingen principebesluit wijziging structuur samenwerking bedrijfsvoering 

Leidse regio
• Vaststellen BP Vinkeweg 73 (herstelbesluit)
• Zienswijze op Herziening Provinciaal Omgevingsbeleid - Archeologie Nieuw-Rhijngeest
• Bekrachtiging oplegging geheimhouding stukken ex artikel 25 lid 3 Gemeentewet
• Lijst van ingekomen stukken

Besluitvormende raadsbijeenkomst 30 september 2021.
In deze raadsbijeenkomst komen de volgende agendapunten aan de orde:
• Initiatiefvoorstel Regenboogagenda
• Parkeernota 2021
• Motie 1 van de fracties van de VVD en van Hart voor Oegstgeest – Niet speculeren met goedkope 

huurwoningen
• Verdeling reserve sociale en middeldure woningbouw

De besluitvormende raadsvergaderingen van 23 en 30 september vinden fysiek plaats in de Raadzaal. In verband 
met de coronamaatregelen is het vooralsnog niet mogelijk de raadsbijeenkomsten bij te wonen.

Deze vergaderingen vinden vooralsnog zonder publiek plaats vanwege de beperkingen voor bijeenkomsten 
ten gevolge van het covid-19 virus. De 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!

Vergunningen en Bekendmakingen
Ingekomen aanvragen 
omgevingsvergunning
• Boerhaaveplein 63 - vervangen 

houten brug, damwand en 
vissteiger (20-09-2021/6383419)

• Bos van Wijckerslooth - 
vervangen houten brug 
(20-09-2021/6382561)

• Clusiushof 4 en 8 – aanbrengen 
tussenvloer sportschool 
(18-09-2021/6380089)

• Julianalaan 2B – bouw 
overkapping naast woning 
(20-9-2021/6381971)

• de Voscuyl 36 – handelen in 
strijd met regels voor ruimtelijke 
ordening t.b.v. buitenschoolse 
opvang voor de duur van drie jaar 
(15-09-2021/6373897)

• Hollandse Tuin 17 – 
aanbouw zijgevel woning 
(18-08-2021/6380689)

• van Wijckersloothplein 1 

– aanpassing hoogte berging 
t.b.v.  noodstroomaggregaat 
(15-09-2021/6368083)

• President Kennedylaan 60 – 
plaatsen dakkapel voordakvlak 
woning (16-09-2021/6376839)

• Rustenburgertuin 29 – uitbouw 
woning (18-09-2021/6380675)

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. 
• Abtspoelweg 11 – vervangen 

terreinafscheiding (15-09-2021/ 
Z/21/147474)

• Geversstraat 38 

– restaureren voorgevel woning 
(15-09-2021/Z/21/145579)

• J.C. Bloemlaan 4 – plaatsen 
dakkapel voordakvlak woning 
(15-09-2021/147368)

• Rademakerpad 7 - plaatsen 
dakkapel voordakvlak woning (15-
09-2021/ Z/21/148237)

• Willem Einthovenstraat 
4 - het plaatsen van 
belettering en een reclamezuil 
(15-09-2021/Z/21/147369)

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.

Verleende vergunningen
•  Terrasvergunning t.b.v. De 

Dansschool anno 2020, Oude 
Rijnsburgerweg 79,  Z/21/144528 
(15-09-2021).

• Terrasvergunning t.b.v. Stichting 

Biopartner, Limes,  Z/21/144659 ( 
21-09-2021).

• Drank- en Horecavergunning 
t.b.v. Stichting Biopartner, Limes 
Z/21/144412( 21-09-2021)

Bezwaar
Tegen de verleende vergunningen/
ontheffingen 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.

Aanstaande zaterdag Prikbus in 
Oegstgeest
Zaterdag 25 september kunt u zonder afspraak uw coronavaccin halen bij 
de Prikbus. Tot nu toe hebben 174 personen daar gebruik van gemaakt. De 
Prikbus staat van 11:00 tot 17:00 uur op het parkeerterrein aan de Lijtweg.


