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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 26 oktober 2021
Commissie Audit 26 oktober 2021 (20.00 uur, via MS Teams).
In deze raadsbijeenkomst komt het volgende agendapunt aan de orde:
• Gesprek met de accountant - controle 2021

De commissie Audit van 26 oktober vindt digitaal plaats via MS Teams.

Deze vergadering is live te volgen via de website van de gemeenteraad 
en via Kanaal 40 van Ziggo. Na afloop van de vergaderingen 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!

Cursus Creatief Leven op maandagmiddagen 
vanaf eind oktober
Eenzaamheid los je niet op door 
alleen maar 'onder de mensen' 
te komen. Zeker niet als je er al 
langer last van hebt. Creatief Leven 
helpt om een negatieve spiraal te 
voorkomen of te doorbreken en 
minder last van eenzaamheid te 
krijgen. 

Deze (gratis) cursus heeft acht 
bijeenkomsten en ga je zelf aan de 
slag met een werkboek. Je gaat je 
geleidelijk (weer) meer openstellen 
op een manier die bij jou past. Het 
cursusprogramma Creatief Leven 
wordt (bij voldoende belangstelling) 
gegeven op 8 maandagmiddagen 

vanaf 25 
oktober 2021, 
van 14:00 
tot 16:30 uur in de Rehobothkerk, 
Lijtweg 1 te Oegstgeest. Kijk voor 
meer informatie en hoe je je kunt 
aanmelden op:  www.oegstgeest/
creactiefleven 

Aangepaste openingstijden 
Milieustraat in herfstvakantie!
Gebruikt u de herfstvakantie om 
de boel thuis weer eens goed op 
te ruimen? Heeft u afval dat u naar 
de milieustraat wilt brengen? Dan 
hebben wij goed nieuws! Want 
om uw bezoek prettiger te laten 
verlopen is de milieustraat in de 
herfstvakantie langer open. 

Vanaf maandag 18 oktober t/m 
vrijdag 22 oktober zijn wij van 8:00 
tot 15:30 uur geopend. Woensdag 
avond en zaterdag gelden de reguliere 

openingstijden. Tot dan en alvast een 
fijne herfstvakantie gewenst!

Oegstgeest is gestart met Lief en 
Leedstraten! 
In Lief & Leedstraten letten 
bewoners een beetje op elkaar en 
besteden wat extra aandacht aan 
straatgenoten als dat nodig is. 

Het is een makkelijke en fijne manier 
om iets voor je buren te doen. De 
gemeente ondersteunt actieve 
straten met een jaarlijks bedrag en 
een leuke en handige starterstas. 

Op vrijdagmiddag 8 oktober reikte 
wethouder Jan Nieuwenhuis 
startertassen met daarin o.a. een 
potje met €150,- uit aan de eerste 
drie straten: Hofbrouckerlaan, 
Boerhaaveplein en Kerckwervelaan. 
Wil je ook zo’n potje geld en leuke 
starterstas voor jouw straat? Kijk 
voor meer informatie en aanmelding 
op  www.oegstgeest.nl/liefenleed.

Vergunningen en Bekendmakingen
Ingekomen aanvragen 
omgevingsvergunning
• Eli Heimanshof 93 – bouwen 

dakopbouw op een woning 
(11-10-2021/6434469)

• Julianalaan 8 – verbouw woning 
(06-10-2021/6406333)

• Poelgeesterweg 1 – aanleggen van 
halververharde parkeerplaatsen 
achter Poelgeesterweg 7 
(07-10-2021/6422987)

Verlengen beslistermijn
• Dorpsstraat 65 – renovatie/

verbouw rijksmonument (6348393)
• President Kennedylaan 84 – 

bouw dakopbouw met dakkapel 
(6317215)

Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Oegstgeest maken 
bekend dat zij in het kader van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht 
hebben besloten voor deze aanvragen  
de beslistermijn te verlengen met 6 
weken.

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.

Verleende vergunning
• Alcoholvergunning t.b.v. restaurant 

La Focaccia, Kempenaerstraat 71, 
Z/21/147039( 6 oktober 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.

Mededeling verkeersbesluiten
• twee parkeerplaatsen bij de (nog 

te plaatsen) laadpaal voor het 
opladen van elektrische voertuigen 
nabij Kerckwervelaan 13 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 Frans Halslaan 30 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 Morsebellaan 56 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.

Bekendmaking
Gemeente Oegstgeest 
- Terinzagelegging 
ontwerpbestemmingsplan 

Haarlemmertrekvaart 31 en 33 
Het college van burgemeester en 
wethouders maakt bekend dat het 
ontwerpbestemmingsplan met 
identificatiecode NL.IMRO.0579.
BPHaarlemmertv3133-ON01, 
overeenkomstig artikel 3.8 van de 
Wet ruimtelijke ordening, met ingang 
van dinsdag 12 oktober tot en met 
maandag 22 november 2021 ter 
inzage ligt.

Plangebied
Het plangebied betreft de percelen 
aan de Haarlemmertrekvaart 31 
en 33, gelegen in het noorden van 
Oegstgeest. In het plangebied wordt 
een bestaand bouwvlak gewijzigd 
en verplaatst zodat daar een 
woning kan worden gerealiseerd. 
De locatie is een deeluitwerking 
van de eerder vastgestelde Nota 
van Uitgangspunten voor het 
Ganzeneiland. De nieuwe woning zal 
aansluiten op bestaande bebouwing.

Ter Inzage
Het ontwerpbestemmingsplan 
Haarlemmertrekvaart 31 en 33 en 
de bijbehorende stukken zijn met 
ingang van dinsdag 12 oktober 
t/m maandag 22 november 2021 
digitaal beschikbaar op www.
ruimtelijkeplannen.nl (te vinden onder 
identificatienummer NL.IMRO.0579.

BPHaarlemmertv3133-ON01) en 
op de website van de gemeente 
 www.oegstgeest.nl/terinzage. 
Gedurende deze periode zijn de 
stukken op werkdagen van 9.00 
tot 16.00 uur in te zien bij de 
welkomstbalie van het gemeentehuis 
aan de Rhijngeesterstraatweg 
13 te Oegstgeest. Wij wijzen u 
er wel op dat de papieren versie 
minder gebruiksvriendelijk is dan 
de digitale versie en adviseren 
u het bestemmingsplan via  

ruimtelijkeplannen.nl te raadplegen.

Inspraak
Tijdens deze termijn kan eenieder 
een zienswijze indienen op het 
ontwerpbestemmingsplan. Dit 
kan mondeling, maar wij geven 
de voorkeur aan een schriftelijk 
zienswijze. Vermeld altijd uw naam 
en adresgegevens. Anonieme reacties 
nemen wij niet in behandeling. 
Een zienswijze kunt u richten aan 
het college van burgemeester en 
wethouders van Oegstgeest, t.a.v. 
Team Ruimte/ Beleid en Advies, 
Postbus 1270, 2340 BG Oegstgeest 
o.v.v. ontwerpbestemmingsplan 
Haarlemmertrekvaart 31 en 33. Voor 
het indienen van een mondelinge 
zienswijze maakt u een afspraak met 
een medewerker van Team Ruimte / 
Beleid en Advies.


