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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

Pop-up winkel aan Lange Voort tijdens ‘Oegstgeest ontmoet’
Maandag 4 oktober bezocht 
wethouder Jan Nieuwenhuis in het 
kader van “Oegstgeest Ontmoet” de 
nieuwe pop-up winkel aan de Lange 
Voort (in de passage).

De hele week zijn er tijdens 
"Oegstgeest ontmoet" volop 
interessante, leuke, uitdagende 
en gezellige activiteiten. Zo kunt 
u bijvoorbeeld een keer biljarten, 
samen eten, naar de film of naar een 
bingo met optreden van onder andere 
Ronnie Tober en nog veel meer! Loop 
deze week eens even binnen in de 
Pop–up winkel om te ontdekken wat 
Oegstgeest te bieden heeft om erop 
uit te gaan. In de pop-up winkel hoort  
u er alles over. Iedereen is van harte 
welkom!

Bent u op zoek naar vrijwilligerswerk 
dat bij u past? Kom ook dan vooral 

langs in de pop-up. Er zijn diverse 
vrijwilligersorganisaties aanwezig 
om kennis mee te maken. Goed 
nieuws: 5 minuten na de opening 
maandagmiddag meldde zich 
spontaan, tot grote vreugde van 
vrijwilligersmakelaar Ivonne Janka, de 
eerste nieuwe vrijwilliger aan. Zij gaat 
voortaan helpen met activiteiten bij 
de Haeswijkflat.

De pop –up winkel aan de Lange 
Voort (naast de wereldwinkel) is van 
4 t/m 8 oktober van maandag t/m 
vrijdag van 13-16 uur geopend. Bij 
voldoende belangstelling deze week, 
is de pop-up winkel ook a.s. zaterdag 
open. Lees het volledige programma 
op  www.oegstgeest/ontmoet.nl.

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.

Prikbus nog een 
laatste zaterdag!
Omdat de Prikbus een succes is kunt 
u ook nog aanstaande zaterdag 9 
oktober uw coronavaccin of uw 2e 
prik zonder afspraak halen. 
Meer dan 250 mensen hebben 
inmiddels al gebruik gemaakt van 
deze mogelijkheid. De Prikbus staat 
voor de laatste keer aan de Lijtweg 
van 11:00 tot 17:00 uur.

Raadsbijeenkomsten 7, 12 en 14 
oktober 2021
Commissie Regiozaken 7 oktober 2021 (20.00 uur).
De commissie Regiozaken van 7 oktober 2021 is komen te vervallen. 

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

Commissie Regiozaken 14 oktober 2021 (19.00-20.00 uur).
In deze raadsbijeenkomst komen de volgende agendapunten aan de orde:
• Holland Rijnland
• Verbonden partijen en overige samenwerkingen - Memo verbonden 

partijen
• Verbonden partijen en overige samenwerkingen - Initiatiefvoorstel 

verbetering informatiebeveiliging – aanbevelingen 
Rekenkamercommissie

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

Oordeelsvormende raadsbijeenkomst Burger 14 oktober 2021 (20.00 
uur).
In deze raadsbijeenkomst komen de volgende agendapunten aan de orde:
• Intrekken bijlagen 1 t/m 5 van de Verordening materiële en financiële 

gelijkstelling onderwijs
• Besluitvorming governance regionale jeugdhulp
• Doordecentralisatie maatschappelijke zorg 2023
• Vaststellen inkoopstrategie maatwerkvoorzieningen wmo
• Versterking kapitaalstructuur Alliander
• Stukken ter kennisneming

Oordeelsvormende raadsbijeenkomst Ruimte 14 oktober 2021 (20.00 
uur).
In deze raadsbijeenkomst komen de volgende agendapunten aan de orde:
• Ontwikkeling Hofbrouckerpark
• Stukken ter kennisneming

De beeldvormende raadsvergaderingen van 12 oktober en de commissie 
Regiozaken en oordeelsvormende raadsbijeenkomst Burger van 14 
oktober vinden fysiek plaats in de Raadzaal. De oordeelsvormende 
raadsbijeenkomst Ruimte van 14 oktober vindt fysiek plaats in de 
Trouwzaal. 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!

Beëindiging Tozo per 1 oktober 2021 
Per 1 oktober is het steun- en 
herstelpakket dat de overheid tijdens 
de coronaperiode beschikbaar stelde 
beëindigd. Tozo is hier onderdeel 
van, wat betekent dat ondernemers 
per 1 oktober Tozo niet meer kunnen 
aanvragen. Hieronder leest u wat de 
mogelijkheden na de Tozo zijn.

Overgang van Tozo naar Bbz
Tozo was gebaseerd op het Besluit 
bijstand zelfstandigen (Bbz). Bbz 
voorziet tijdelijke in een uitkering 
op bijstandsniveau. Om de overgang 
van Tozo naar Bbz voor ondernemers 
soepel te laten verlopen is de Bbz-
uitkering tijdelijk aangepast voor de 
periode van 1 oktober tot en met 31 

december 2021. Ondernemers die 
ondanks de aantrekkende economie 
tóch nog inkomensondersteuning 
nodig hebben, kunnen in die periode 
een Bbz-uitkering levensonderhoud 
onder versoepelde voorwaarden 
aanvragen. Regionaal Bureau 
Zelfstandigen (RBZ) van gemeente 
Rotterdam voert deze regeling voor 
de gemeente Oegstgeest uit. Op  

www.rotterdam.nl/bbz is informatie 
beschikbaar over de voorwaarden 
voor de Bbz en over het aanvragen 
van Bbz.

Hulp bij het zoeken naar scholing of 
een baan in loondienst
Het kan zijn dat u mede door de 

coronacrisis tot de conclusie bent 
gekomen dat u uw onderneming 
niet voort wil zetten. U kunt dan op 
zoek naar een baan in loondienst. 
Het kan zijn dat u scholing nodig 
heeft of dat u graag hulp wil bij het 
zoeken van een baan. Voor hulp 
kunt u contact opnemen met het 
Regionaal Mobiliteitsteam (RMT 
Holland Rijnland). Op  https://
wsphollandrijnland.nl/regionaal-
mobiliteitsteam  kunt u een 
contactformulier invullen. Liever 
bellen, neem dan contact op met 
de gemeente Oegstgeest, team 
sociale zaken. Zij zijn te bereiken op 
werkdagen van 9-11 uur op nummer 
071-5191830.



Vergunningen en Bekendmakingen
Ingekomen aanvragen 
omgevingsvergunning
• Clusiushof 8/Jac. P. Thijsselaan 

83A – handelen in strijd met 
regels ruimtelijke ordening 
t.b.v. uitbreiding sportschool 
(29-09-2021/6404293)

• Hollandse Tuin 3 – plaatsen 
dakkapel voordakvlak woning 
(04-10-2021/6413021)

• Lange Voort 40 – gedeeltelijk 
gebruik dak t.b.v. een terras 
(01-09-2021/6291619)

• President Kennedylaan 86 – 
plaatsen dakopbouw woning 
(04-10-2021/6416543)

• Rademakerpad 5 – plaatsen 
dakkapel voordakvlak woning 
(04-10-2021/6414739)

• Rijnzichtweg 7 – inpandige 
verbouwing woning (28-09-2021/ 
6403401)

• Sectie OGT00C, nr. 7558 (gelegen 
naast kasteel Poelgeest) – 
aanleggen dam t.b.v. een ijsbaan 
voor een periode van 10 jaar (01-
10-2021/ 6411465)

Informatie
Ingekomen aanvragen 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
• twee parkeerplaatsen bij de (nog 

te plaatsen) laadpaal voor het 
opladen van elektrische voertuigen 
nabij Laan van Arenstein 39 aan te 

wijzen als parkeergelegenheid die 
alleen bestemd is voor het opladen 
van elektrische voertuigen, door 
middel van het plaatsen van bord 
E04 met onderborden. Op dit 
moment wordt er één parkeervak 
aangewezen voor het opladen 
van elektrische voortuigen. Bij 
toenemend gebruik zal het tweede 
parkeervak in gebruik worden 
genomen.

• twee parkeerplaatsen bij de (nog 
te plaatsen) laadpaal voor het 
opladen van elektrische voertuigen 
nabij Lijtweg 15 aan te wijzen als 
parkeergelegenheid die alleen 
bestemd is voor het opladen van 
elektrische voertuigen, door middel 
van het plaatsen van bord E04 met 
onderborden. Op dit moment wordt 
er één parkeervak aangewezen 
voor het opladen van elektrische 
voortuigen. Bij toenemend gebruik 
zal het tweede parkeervak in 
gebruik worden genomen.

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

Bekendmakingen
Herstelbesluit bestemmingsplan 
Vinkeweg
Het college van burgemeester en 
wethouders maakt bekend dat het 
herstelbesluit bestemmingsplan 
Vinkeweg 73 met identificatiecode 
NL.IMRO.0579.BPVinkeweg73-VA02, 
overeenkomstig artikel 3.8 lid 3 
van de Wet ruimtelijke ordening, 

door de raad op 23 september 2021 
is vastgesteld. Met ingang van 6 
oktober 2021 tot 18 november 2021 
ligt het herstelbesluit ter inzage. 
Het bestemmingsplangebied ligt 
globaal aan de noordoostkant van de 
gemeente Oegstgeest. 

Het bestemmingsplan maakt ter 
plaatse van het perceel Vinkeweg 
73 te Oegstgeest het oprichten 
van een palingkwekerij en –rokerij 
mogelijk. Hiervoor wordt de aan 
het agrarische perceel gegeven 
aanduiding ‘specifieke vorm van 
agrarisch met waarden-sierteelt’ 
gewijzigd in de aanduiding 
‘specifieke vorm van agrarisch 
met waarden-palingkwekerij’. Met 
dit herstelbesluit is beoogd de 
gebreken te herstellen die door de 
afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State zijn benoemd in 
haar tussenuitspraak 201903966/
R3 van 30 juni 2021. De volgende 
toevoegingen zijn gedaan.

Toelichting
Op pagina 10 van de toelichting onder 
de kop ‘Gewenste situatie’ is de eerste 
alinea als volgt gewijzigd:

Gewenste situatie
Na sloop van de kassen en overige 
bedrijfsbebouwing is het gewenst om 
een palingkwekerij te realiseren met 
een werkplaats, waarin uitsluitend 
paling wordt gerookt uit eigen 
kwekerij. Daarnaast is het gewenst 
een streekwinkel te realiseren 
waar eigen gekweekte paling 
alsmede bewerkte vis afkomstig van 
Boschypaling B.V., Gevestigd aan de 
Lijnbaanstraat 7 te Katwijk wordt 
verkocht en geconsumeerd.

Regels
Aan Artikel 1 Begrippen wordt 
toegevoegd:
• 1.6 batch

hoeveelheid van een product die in 
één keer geproduceerd wordt;

• 1.30 palingkwekerij: 
een plaats of bedrijf waar paling 
wordt gekweekt;

• 1.31 palingrokerij:
een plaats of bedrijf waar paling 
wordt gerookt;

In Artikel 3 ‘Agrarisch met waarden’ 
komt lid 3.1 onder c als volgt te luiden:
3.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Agrarisch met waarden' 
aangewezen gronden zijn bestemd 
voor:
a.   …..
b.   …..
c.   uitsluitend ter plaatse van de 

aanduiding ‘specifieke vorm 
van agrarisch met waarden – 
palingrokerij’ is tevens een gebruik 
als palingrokerij toegestaan, 
waarbij slechts batchgewijs 
maximaal 50 kg palingen 
gelijktijdig gedurende maximaal 2 
uur mogen worden gerookt. Voorts 
is bij dit gebruik slechts toegestaan 
dat gedurende maximaal 30 
seconden per 15 minuten de 
rook naar de buitenlucht wordt 
uitgestoten. Waarbij uitsluitend 
tussen 9.00 uur en 19.00 uur 
gerookt mag worden.

d.   ….

Verbeelding
 Op de verbeelding is binnen het 
bouwvlak, in de linker onderhoek, 
de aanduiding – specifieke vorm 
van agrarisch palingrokerij (saw-pr) 
toegevoegd.

Inzien stukken
Het bestemmingsplan en de 
bijbehorende stukken zijn  
digitaal beschikbaar op 
 www.ruimtelijkeplannen.nl en 
op de website van de gemeente 
 www.oegstgeest.nl/terinzage. 
Ook kan een papieren versie 
van het bestemmingsplan met 
bijbehorende stukken gedurende 
deze termijn bij de receptie van het 
gemeentehuis, Rhijngeesterstraatweg 
13 te Oegstgeest worden ingezien. 
Nadere informatie is verkrijgbaar 
bij Team Ruimte/Beleid en Advies, 
telefoonnummer 14071.

Beroep
Tegen dit besluit staat geen beroep 
open omdat dit besluit nog onderdeel 
is van de nog lopende beroepszaak 
tegen het bestemmingsplan 
Vinkeweg 73 en dit besluit in de 
plaats treedt van het oorspronkelijke 
besluit waarover de Afdeling 
bestuursrechtspraak een oordeel zal 
vellen. 

Oegstgeest kan niet zonder vrijwilligers. 
Gezamenlijk vormen zij de kracht van Oegstgeest. 

• Chauffeur voor de Zonnebloem Oegstgeest
De Zonnebloem is op zoek naar chauffeurs die ritjes van en naar 
activiteiten willen verzorgen. De Zonnebloem zet zich in om mensen die 
minder mobiel zijn en dreigen te vereenzamen, meer van het leven te laten 
genieten. Vrijwilligers organiseren uitstapjes en gezellige ontmoetingen. 
De chauffeurs spelen daarbij een belangrijke rol. Als chauffeur word je 1 
á 2 keer per maand gebeld of gemaild voor een heen- en terugrit. Je hoeft 
alleen in actie te komen als jij tijd en gelegenheid hebt. Het gaat om ritjes 
in Oegstgeest en directe omgeving. Je onkosten worden vergoed en als je 
in touw bent voor de Zonnebloem, ben je goed verzekerd. 

• Geen tuin maar wel groene vingers?
Sommige mensen hebben hulp nodig bij het onderhoud van hun tuin en 
zeker mensen op leeftijd waarbij de lichamelijke gesteldheid te wensen 
over laat. Deze ouderen worden blij van mensen die een handje helpen in 
de tuin waardoor zij binnenshuis maar ook buitenshuis kunnen genieten 
van hun directe omgeving. Heeft u zelf geen tuin maar wel groene vingers, 
of heeft u wel een tuin maar u heeft nog wat tijd over, neem dan contact 
op. Het werk bestaat uit wieden, snoeien en de tuin bijhouden; géén 
zwaar tuinonderhoud! U kunt bezig zijn met uw hobby en er tegelijkertijd 
mensen heel blij mee maken!

Kijk voor meer informatie over deze oproepen op  www.dorpskracht.nl

Melden evenementen 2022
Wilt u graag een evenement 
organiseren in 2022? Dan is het 
van belang om uw evenement 
tijdig door te geven voor plaatsing 
op de evenementenkalender. Wij 
verzoeken u daarom vriendelijk 
om voor 15 oktober 2021 melding 
te doen van het evenement/de 
evenementen die u van plan bent in 
2022 te organiseren.

U kunt de meldingsformulieren 
aanvragen via het emailadres  

APV@oegstgeest.nl.

Het aanmelden van een 
evenement en de opstelling van 
deze evenementenkalender zegt 
niets over de daadwerkelijke 
doorgang van een evenement. Het 
betreft slechts een eerste toets. 
U moet alsnog, met in achtneming 
van de indieningstermijn, een 
evenementenvergunning aanvragen. 
Dit kunt u doen met het daarvoor 
bestemde digitale aanvraagformulier. 
Deze kunt u vinden op:  https://
www.oegstgeest.nl/ondernemers/
evenementenvergunning.

Na 1 november 2021 stellen wij de 
definitieve evenementenkalender 
voor 2022 vast. Indien een aanvraag 
voor een evenement na de gestelde 
termijn binnenkomt, zal er aan 
de hand van de kalender bekeken 
worden of er nog ruimte is voor het 
evenement. Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met team 
Ruimte via telefoonnummer 14 071 
of de mail:  APV@oegstgeest.nl.

WhatsApp-fraude (vriend-in-noodfraude)
Een vriend, familielid of andere 
bekende verstuurt een bericht dat 
hij dringend financiële hulp nodig 
heeft. De bekende zit bijvoorbeeld 
zogenaamd in het buitenland vast 
en is zijn geld, telefoon en papieren 
kwijt. Of hij heeft zijn telefoon per 
ongeluk in de wasmachine gedaan en 
kan daarom niet internetbankieren. 

Deze ‘bekende’ vraagt u om snel 
geld over te maken. Als u hieraan 
meewerkt, volgt er vaak een tweede 
verzoek. Achteraf blijkt het account 
van deze vriend gehackt te zijn. 
Het kan ook zijn dat de oplichter 
een vals account of een nieuw 
telefoonnummer gebruikte. 
De echte bekende in kwestie is zich 
van geen kwaad bewust. Deze vorm 

van fraude wordt ook wel vriend-
in-noodfraude genoemd. Dit komt 
op WhatsApp verreweg het meeste 
voor maar kan ook plaatsvinden via 
e-mail, SMS, Snapchat en Telegram. 

Dit is natuurlijk onacceptabel. Lees 
meer op  www.oegstgeest.nl/
whatsappfraude/ hoe deze criminelen 
te werk gaan en hoe u WhatsApp-
fraude kunt voorkomen.

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

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws van gemeente
Volg ons op Facebook  www.facebook.com/Gemeente-Oegstgeest en twitter  www.twitter.com/gem_oegstgeest


