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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

Raadsbijeenkomsten 7 en 12 
oktober 2021
Commissie Regiozaken 7 oktober 2021 (20.00 uur).
In deze raadsbijeenkomst komen de volgende agendapunten aan de orde:
• Holland Rijnland
• Servicepunt71
• Omgevingsdienst West Holland (ODWH)  
• Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden 

(RDOG HM)  
• Verbonden partijen en overige samenwerkingen -    Initiatiefvoorstel 

verbetering informatiebeveiliging – aanbevelingen 
Rekenkamercommissie

• Verbonden partijen en overige samenwerkingen -    Initiatiefvoorstel 
Jeugdzorg-aanbevelingen Rekenkamercommissie  

• Samenwerking in de Leidse Regio

Beeldvormende raadsbijeenkomst 12 oktober 2021 (20.00-21.00 uur).
In deze raadsbijeenkomst komt het volgende agendapunt aan de orde:
• Presentatie eindrapport Motie "Minder fouten in bestemmingsplan 

procedures"

Beeldvormende raadsbijeenkomst 12 oktober 2021 (21.00-22.00 uur).
In deze raadsbijeenkomst komt het volgende agendapunt aan de orde:
• La France incl. Marente

De commissie Regiozaken en de beeldvormende raadsvergaderingen 
van 7 en 12 oktober vinden fysiek plaats in de Raadzaal. Publiek is weer 
welkom, u dient wel de aanwijzingen van de bode op te volgen.

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!

4 oktober gesloten
Maandag 4 oktober is het 

gemeentehuis gesloten 
in verband met Leidens Ontzet.

Hulp nodig bij het installeren van de corona check app op 
uw telefoon? Radius helpt!
Wilt u de QR code installeren op uw 
smartphone, bijvoorbeeld voor een 
bezoek aan theater, een restaurant 
of een vakantie? Of wilt u een 
uitdraai van de QR code en u heeft 
hierbij hulp nodig? Het senioren 
computercafé van Radius helpt. 
Op dinsdag en vrijdagmiddag van 
14:00 uur tot 16:00 uur bent u van 
harte welkom in de Haeswijkflat, 
President Kennedylaan 141 in 
Oegstgeest.

Hulp in bibliotheek
Verder bent u op 6 oktober en 13 
oktober (woensdagen) tussen 9.00 
en 11.00 uur van harte welkom in 
de bibliotheek, Lange Voort 2). Ook 
daar zitten vrijwilligers klaar om u 
te helpen bij het installeren van uw 
Corona QR code en u verder op weg 
te helpen als dat nodig is.

Wat heeft u nodig?
U heeft een DigiD nodig. Heeft u nog 
geen DigiD, dan moet u deze eerst 
aanvragen. Lukt dat niet alleen, weet 
dan dat wij u ook daar bij kunnen 
helpen. Verder neemt u natuurlijk  
uw mobiele telefoon (smartphone) 
mee.

Landelijke helpdesk 0800-1421
Maar wat als u helemaal geen DigiD, 
een smartphone of een computer 
met printer hebt? Dan kunt u ook 
bellen met de helpdesk van de 
CoronaCheck-app via 0800-1421. 
Dan krijgt u na het doorlopen van 
meerdere stappen een QR-code 
thuisgestuurd.

Gemeentehuis volledig open
Het gemeentehuis gaat per 1 oktober weer volledig open. Dat houdt in dat 
de welkomstbalie open is op:

Maandag   9:00 – 17:00 uur
Dinsdag               9:00 – 17:00 uur
Woensdag          9:00 – 20:00 uur

Donderdag         9:00 – 17:00 uur
Vrijdag                9:00 – 16:00 uur

Voor burgerzaken blijven de volgende openingstijden gelden:

Dagen Ochtend Middag Avond 
Maandag 9:00-13:00 13:00-17:00 gesloten 

Dinsdag 9:00-13:00 gesloten gesloten 

Woensdag gesloten 13:00-17:00 17:00-20:00

Donderdag 9:00-13:00 gesloten gesloten

Vrijdag 9:00-13:00 gesloten gesloten 

Wijzigingen afvalinzameling en 
openingstijden Milieustraat tijdens 
Leidens Ontzet
Wat fijn dat de viering van Leidens 
Ontzet dit jaar door kan gaan! 
Natuurlijk in afgeslankte vorm en 
met verstandige maatregelen. De 
medewerkers van de gemeente 
Leiden en Oegstgeest zijn tijdens 
deze viering vrij. En daarom zijn er 
wat wijzigingen in de afvalinzameling 
en openingstijden van de 
Milieustraat. 

Let op! Op maandag 4 oktober:
• is de Milieustraat gesloten. U bent 

de volgende dag weer van harte 
welkom!

• wordt er geen afval ingezameld in 
wijk 1 en bij hoogbouw, ook boven 
winkels. 

Denk aan het op tijd (vóór 7:30) 
en juist aanbieden van uw (mini) 
container. Er is geen ruimte om op 
andere dagen extra langs te rijden, 
wanneer 
het legen 
hierdoor niet 
gelukt is. 

Wijk 1 (gft-afval) Zaterdag 2 oktober

Haarlemmertrekvaart (restafval Zaterdag 2 oktober

Hoogbouw (ook boven winkels) Dinsdag 5 oktober

Zorgen over uw financiën? Juridisch 
probleem? Hulp nodig?
Bezoek dan op 5 oktober het inloopspreekuur 
van de Sociaal Raadsman

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

Inloopspreekuur 5 oktober 
De Sociaal Raadsman is iedere 2 
weken (even weken) te vinden van 
14.00-16.00 uur in het pand van het 
CJG (direct naast het gemeentehuis). 
Het eerst volgende spreekuur is op 5 
oktober. 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 T 088 90 04 000. 

Kijk voor meer info op 
 www.oegstgeest.nl/financien. 

Oegstgeest 
Ontmoet: week 
van de ontmoeting
Tijdens de landelijke week tegen 
eenzaamheid organiseert het 
netwerk Samen tegen eenzaamheid 
Oegstgeest “Oegstgeest Ontmoet”: 
een week boordevol interessante, 
leuke, uitdagende en gezellige 
activiteiten. 

De week Oegstgeest Ontmoet is 
dit jaar van 4 tot en met 10 oktober 
met op zaterdag 9 oktober een 
Dorpslunch in het Dorpscentrum. Het 
programma met alle activiteiten staat 
verderop in deze krant.



Vergunningen en Bekendmakingen
Ingekomen aanvragen 
omgevingsvergunning
• Frederik Hendriklaan 1 – aanleggen 

inrit (6384191/ 28-09-2021)
• Geversstraat 50 – intern 

verbouwen van een pand tot 
horecabedrijf (24-09-2021/ 
6395883)

• Haaswijklaan 9 – bouw 
fietsenstalling voortuin 
(28-09-2021/6399915)

• Jan Steenlaan 5 – plaatsen 
dakkapel voordakvlak woning 
(22-09-2021/6387959)

• Linnaeushof 20 - renovatie carport 
pui (27-09-2021/6396009)

• Poelruiterpad 1 – aanbrengen 
terreinafscheiding 
(22-09-2021/6388367)

• Prins Bernhardlaan 60 – uitbreiden 

woning (22-09-2021/5359093)
• Rosa Spierlaan 16 – plaatsen 

dakkapel voordakvlak woning 
(24-09-2021/6395229)

• Willem Einthovenstraat 
11 - realiseren aansluiting 
op een bestaand riool 
(27-09-2021/6398163)

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. 
• Aafje Heynislaan 3 – plaatsen 

dakkapel voordakvlak (23-09-
2021/ Z/21/147996)

• Terweeweg 108 – kappen boom 
(23-09-2021/Z/21/148380)

• Willem Einthovenstraat (sectie 
OGT00E, nr. 3383) - realiseren 
tijdelijke parkeerplaats voor een 
periode van 10 jaar (27-09-2021/ 
Z/21/144365)

Van rechtswege verleend
• Vinkeweg 75 – handelen in strijd 

met regels ruimtelijke ordening 
t.b.v. vergroten bouwvlak  
(23-09-2021/ Z/18/115755)

Bezwaar
Tegen de verleende 
omgevingsvergunningen reguliere 
procedure en de van rechtswege 

verleende omgevingsvergunning 
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.

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning 
brandveilig gebruik.
• Lijtweg 15 – brandveilig gebruik 

gebouw (6123447)

Het ontwerpbesluit ligt vanaf 30 
september t/m 10 november 2021 
gedurende zes weken ter inzage.

U kunt tegen het ontwerpbesluit 
gedurende deze termijn een 
zienswijze indienen bij het college 
van burgemeester en wethouders van 
Oegstgeest.

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.

Repair Café Oegstgeest
Het Repair Café Oegstgeest is 
weer geopend voor iedereen die 
hulp wenst bij een klein klusje. Op 
zaterdag 2 oktober, tussen 10:00 
en 13:00 uur, staat de deur van het 
Dorpscentrum open voor mensen 
die iets gerepareerd willen krijgen in 
plaats van het zomaar weg te gooien.

Deskundige vrijwilligers proberen 
ter plekke oplossingen te vinden voor 
kapotte dingen uit het huishouden 
die nog altijd de moeite waard zijn. 
In het bijzonder zijn ze goed in het 
herstellen van fietsen, speelgoed, 
hout en meubelen, textiel en kleding, 
elektra en huishoudelijke apparaten, 
computers en aanverwante 

apparatuur. Een vrijwillige bijdrage 
voor het Café wordt op prijs gesteld.

De ruim 30 vrijwilligers van Repair 
Café Oegstgeest zijn blij dat ze weer 
aan de slag kunnen, nadat ze ruim 
anderhalf jaar niemand konden 
helpen vanwege corona. ‘Het is zo 
heerlijk om mensen te laten zien hoe 

je duurzamer kunt leven, minder 
spullen hoeft weggooien en bijdraagt 
aan een beter klimaat. Het spaart 
ook de portemonnee. En het is leuk 
elkaar te ontmoeten in de gezelligheid 

van het Dorpscentrum’, zegt Lia van 
Schaijk, voorzitter van de organisatie. 

Meer op
  www.repaircafeoegstgeest.nl


