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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

Besluitvormende raadsbijeenkomst 
28 oktober 2021

De volgende agendapunten zijn 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
• Ontwikkeling Hofbrouckerpark
• Initiatiefvoorstel verbetering informatiebeveiliging – aanbevelingen 

Rekenkamercommissie
• Verdeling reserve sociale en middeldure woningbouw (ovb)
• Bekrachtiging oplegging geheimhouding stukken ex artikel 25 lid 3 

Gemeentewet
• Lijst van ingekomen stukken

U bent van harte welkom. 
Via onze website  oegstgeest.raadsinformatie.nl is de vergadering ook 
live te volgen en vindt u actuele informatie over bovenstaande agenda. 
Heeft u vragen, mail met de griffie via  griffie@oegstgeest.nl. 

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste 
nieuws van gemeente Oegstgeest? 

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

Vergunningen en Bekendmakingen
• Cartesiuslaan 22 – muurdoorbraak 

t.b.v. vergunningsvrije aanbouw 
(14-10-2021/6442471)

• Hofbrouckerlaan 80 – aanleg inrit 
(12-10-2021/6436937)

• Poelgeesterweg 1 – kappen eik (14-
10-2021/ 6442975)

• Rijnsburgerweg 63 – wijzigen 
gebruik pand t.b.v.  wonen 
(14-10-2021/6442193)

• Rijnzichtweg 169 – 
vervangen berging/garage 
(15-10-2021/6446071)

• Terweeweg 2 – aanleg inrit 
(14-10-2021/6441771)

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. 
• Prins Bernhardlaan 30 – plaatsen 

dakkapel voorgeveldakvlak woning 
(12-10-2021/Z/21/148389)

• Rademakerpad 5 – plaatsen 
dakkapel voorgeveldakvlak woning 
(14-10-2021/Z/21/149637)

• Rijnzichtweg 7 – interne 
verbouwing woning 
(12-10-2021/Z/21/149600)

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.

Verlengen beslistermijn
• Jac. P. Thijsselaan 2 – bouw 

vrijstaand atelier (6322249)

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

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( gewijzigd) t.b.v. 

De Dansschool anno 2020, Oude 
Rijnsburgerweg 79,  Z/21/144528 
(12-10-2021).

• Alcoholvergunning( gewijzigd 
i.v.m. toevoegen terras) t.b.v. De 
Dansschool anno 2020, Oude 
Rijnsburgerweg 79,  Z/21/149715 
(13-10-2021).

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
• Nog te plaatsen laadpaal nabij Van 

Cuyklaan 2 
• Nog te plaatsen laadpaal nabij Aldo 

van Eijklaan 26
• Nog te plaatsen laadpaal nabij 

Admiraal de Ruijterlaan 10

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

Jaarverslag klachten 2020
Het college heeft het Jaarverslag 
klachten over 2020 vastgesteld. Dit 
verslag geeft inzicht in het aantal en 
de afhandeling van klachten in 2020. 

Het aantal klachten is gestegen 
van 13 in 2019 naar 28 in 2020. 
De klachten gaan vooral over 

te laat of niet goed reageren en 
over onheuse bejegening. De 
oorzaken daarvan zijn lastigere 
bereikbaarheid van ambtenaren door 
de Coronacrisis, te weinig ambtelijke 
capaciteit, onbewust onvriendelijk 
overkomen en onenigheid over 
coronamaatregelen. Het college 

werkt eraan om de capaciteit van 
de organisatie te vergroten, de 
dienstverlening door medewerkers te 
verbeteren en beter te sturen op het 
afhandelen van klachten. 

Meer informatie vindt u op  

oegstgeest.raadsinformatie.nl. 

Prikbus Oegstgeest verzorgt 370 
vaccinaties 
Op zes zaterdagen in september 
en oktober stond de prikbus op 
parkeerterrein Lijtweg. Wie dat 
wilde, kon zonder afspraak terecht 
voor een coronavaccinatie. In totaal 
maakten 370 mensen gebruik van 
deze mogelijkheid. 

Had u graag langs willen gaan, maar 
kwam het de afgelopen weken niet 
uit? U kunt op diverse plekken in de 
regio terecht! Bijvoorbeeld in Leiden 
en Leiderdorp. Kijk voor de meest 
actuele informatie over prikken 
zonder afspraak op  www.ggdhm.
nl/vaccinatielocaties-corona.

Komst bewoners COA en statushouders 
De afgelopen maanden is er hard gewerkt om het terrein en de gebouwen 
achter het gemeentehuis geschikt te maken voor bewoning van max. 
175 statushouders en max. 80 bewoners van Divorce Housing. De 
werkzaamheden vorderen gestaag en de verwachting is dan ook dat 1 
november de datum is waarop de eerste bewoners hun intrek nemen in het 
Hoefijzergebouw en de panden ernaast (Divorce Housing).

Aanmelden Inloopmiddag 29 oktober
Er zijn vast inwoners die graag willen 
zien hoe het geworden is en hoe 
het er nu uit ziet. Belangstellenden 
kunnen tijdens een speciale 
inloopmiddag op vrijdag 29 oktober 
tussen 14.00 en 17.00 uur een kijkje 
komen nemen in het Hoefijzergebouw 
en in het pand van Divorce Housing. 

Er zijn dan nog geen bewoners, maar 
u krijgt wel een goede indruk van 
het terrein en de inrichting van de 
panden. Voor deze middag moet u 
zich wel even aanmelden op 
 www.oegstgeest.nl/statushouders 

Ik wil iets doen of geven
Er komen nu al vragen bij de 

gemeente binnen van inwoners 
die spullen willen doneren of 
vrijwilligerswerk willen doen. 
We hebben nog geen zicht op de 
behoeften vanuit deze nieuwe 
woonlocatie. Wel kunt u nu al op  

www.oegstgeest.nl/statushouders 
invullen wat u zou willen doneren 
(spullen) of waar u mee kunt helpen. 

Zodra in de eerste weken na 
huisvesting duidelijk wordt waar 
behoefte aan is, wordt er vanuit het 
COA contact met u opgenomen. Bij 
voorbaat dank hiervoor!


