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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

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

• Vitalis zoekt Maatjes voor kinderen en jongeren (5-18 jaar)
Stichting Vitalis is een stichting die kinderen tussen 5 en 18 jaar koppelt 
aan een volwassen vrijwilliger. Samen trekken ze een jaar lang wekelijks 
een paar uurtjes met elkaar op en ondernemen ze gezellige activiteiten. 
We noemen ze dan maatjes! Wil jij ook maatje zijn? De uitjes zullen 
plaatsvinden in je eigen omgeving. Wij matchen over het algemeen binnen 
een straal van max. 15 minuten fietsen van je huis.

• De bibliotheek zoekt Taalcoaches
Wil jij je betrokkenheid bij de samenleving laten zien en een concrete 
bijdrage leveren aan het leven van laaggeletterden? Dat kan als 
taalvrijwilliger bij het Taalhuis van de Bibliotheek Bollenstreek. Het 
Taalhuis is op zoek naar enthousiaste, vrijwillige taalcoaches. Als taalcoach 
heb je wekelijks taalontmoetingen met iemand met een taalachterstand 
om op een informele manier Nederlands te oefenen. Dit doe je bij de 
taalvrager(s) thuis, in de bieb of ergens anders. 

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

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

Aanlijnplicht langs Oegstgeesterkanaal
Afgelopen week zijn de borden 
bij het wandelpad langs het 
Oegstgeesterkanaal aangepast. In 
eerste instantie stond aangegeven 
dat honden in het broedseizoen 
aangelijnd moeten zijn en buiten het 
broedseizoen los mogen. Dit blijkt 
niet in overeenstemming met de 
Algemene Plaatselijke Verordening 

(APV) waardoor het niet mogelijk 
is handhavend op te treden. De 
aanlijnplicht op het wandelpad 
geldt daarom het gehele jaar. Laat 
u de hond graag loslopen? In de 
nabije omgeving zijn meerdere 
losloopgebieden aangewezen. Kijk 
hiervoor op  www.oegstgeest.nl en 
gebruik de zoekterm ‘losloopgebied’.

Vervanging openbare straatverlichting
De huidige functionele openbare 
verlichting is verouderd en wordt 
vervangen door lagere lichtmasten 
en lantaarns in een groene kleur. 
Vanaf 25 oktober worden ca. 400 
armaturen en 12 lichtmasten in de 
openbare ruimte vervangen. En vanaf 
1 november nog eens 161 masten en 
3 armaturen in Oranjepark.

De nieuwe duurzame ledverlichting 
wordt uitgevoerd in de warmste 
witte lichtkleur (2200 Kelvin) die 
verkrijgbaar is voor de toegepaste 
verlichtingsarmaturen. U kunt dit 
vergelijken met comfortabel en 

warm wit licht in een woonkamer. 
De verandering van geel/oranje licht 
naar de warm witte lichtkleur zal 
even wennen zijn. Als u wil weten 
hoe de nieuwe openbare verlichting 
eruitziet, dan kunt u deze bekijken in 
de Frederik Hendriklaan nabij nr. 16 
waar twee nieuwe lichtmasten zijn 
geplaatst. 
 
Planning
Wij beginnen met de werkzaamheden 
vanaf 25 oktober en deze zullen 
in januari 2022 afgerond zijn. De 
werkzaamheden worden door firma 
Heijmans uitgevoerd.

Werkzaamheden
Wanneer de werkzaamheden in uw 
straat starten kunt u overdag hinder 
ondervinden. Dit zal zich beperken 
tot kortdurende stremming van 
een klein gedeelte in uw straat. De 
straat blijft ten alle tijden bereikbaar 
voor o.a. brandweer en ambulance. 
Wij realiseren ons dat er overlast 
wordt veroorzaakt en proberen 
deze periode zo kort mogelijk te 
houden. Bedankt alvast voor uw 
medewerking en begrip. Voor de 
exacte locatie (adressen) van straten 
waar verlichting wordt vervangen:  

www.oegstgeest.nl/straatverlichting.

Besluitvormende raadsbijeenkomst 
4 november 2021 (begrotingsraad deel 1) – 
aanvang 19.30 uur

Het volgende agendapunt is aan de orde:
• Behandeling van Najaarsnota 2021, Programmabegroting 2022-2025, 

Collegewerkprogramma en Motierapportage

Besluitvormende raadsbijeenkomst 9 november 2021 (begrotingsraad 
deel 2) – aanvang 19.30 uur
Het volgende agendapunt is aan de orde:
• Behandeling van Najaarsnota 2021, Programmabegroting 2022-2025, 

Collegewerkprogramma en Motierapportage en besluitvorming over 
Najaarsnota 2021 en Programmabegroting 2022-2025

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. 

Inloopmiddag locatie 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).

Belangstellenden kunnen tijdens 
een speciale inloopmiddag op vrijdag 
29 oktober tussen 14.00 en 17.00 
uur een kijkje komen nemen in het 
Hoefijzergebouw. Het pand van 
Divorce Housing is alleen tot 15.30 
uur te bezichtigen. 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 . 
Wilt u iets doneren of 
vrijwilligerswerk doen? Kijk dan ook 
op bovenstaande website. Graag tot 
de 29ste. 



Vergunningen en Bekendmakingen
Ingekomen aanvragen 
omgevingsvergunning
• Cornelis Dopperlaan 9 en 11 – 

plaatsen berging voorgevel woning 
(22-10-2021/6460227)

• de Kempenaerstraat 
68 – aanleggen uitrit 
(19-10-2021/6452583)

• de Voscuyl 36 – brandveilig gebruik 
van een pand voor de duur van drie 
jaar ( 19-10-2021/6368149)

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. 

• Balistraat 21 – plaatsen scootsafe 
voor de duur van 10 jaar  
(20-10-2021/ Z/21/129976)

• Hofbrouckerlaan 50 – 
uitbreiden in het achtererf 
(21-10-2021/Z/21/147321)

• Oude Rhijnhofweg 24 – bouw 
vijf lichtmasten bij parkeerplaats 
(19-10-2021/Z/19/126425)

• President Kennedylaan 84 
– plaatsen dakopbouw met 
dakkapel en wijzigen gevel 
(19-10-2021/Z/21/148238)

• Sterreschans 20 – plaatsen 
twee dakkapellen 
(21-10-2021/Z/21/146883)

Van rechtswege verleende 
omgevingsvergunning
• Rijnsburgerweg 56 –  

tijdelijk gebruik kassen 
als caravanstalling voor 

de duur van tien  jaar 
(25-10-2021/Z/21/150248)

Bezwaar
Tegen de verleende 
omgevingsvergunningen reguliere 
procedure en 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.

Verlengen beslistermijn
• Emmalaan 15 – vergroten woning 

(6316079)

• Rijnzichtweg 171 – herbouw 
schuur (6341161)

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 zes 
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.

Rectificatie mededeling verkeersbesluit
In het verkeersbesluit van vorige 
week bij de nog te plaatsen laadpaal 
nabij Morsebellaan 56 is een fout 
geslopen. Het betreft een nog te 
plaatsen laadpaal nabij Morsebellaan 
64.

Mededeling verkeersbesluit
• Nog te plaatsen laadpaal nabij 

Rhijngeesterstraatweg 14

U kunt op   

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

De donkere dagen periode begint weer 
Tijdens de donkere dagen in de 
wintermaanden komt het vaker voor 
dat criminelen hun slag slaan. Er 
is dan een toename van inbraken, 
overvallen en straatroven omdat in 
deze wat donkerdere dagen vooral 
inbrekers meer mogelijkheden 
hebben om ongezien te werk te 
gaan. Het is belangrijk dat u ervoor 
zorgt dat de criminelen geen kans 
krijgen. Hieronder volgen een aantal 
tips. 

1.  Zorg ervoor dat alle ramen en 
deuren dicht en op slot zitten. 
15% Van de diefstallen uit een 
woning vindt nog steeds plaats 
door insluiping, omdat een raam 

of deur niet (goed) was afgesloten. 
2.  Geef uw huis een bewoonde 

indruk als u weggaat. Laat 
altijd een lichtje aan en laat 
bijvoorbeeld een koffiekopje 
staan. In een donker huis kan een 
crimineel gemakkelijk z’n gang 
gaan. 

3.  Zorg voor goede buitenverlichting 
en gebruik door PKVW 
goedgekeurd hang- en sluitwerk 
(en maak hier consequent gebruik 
van). Inbrekers houden er niet 
van om in de spotlight te staan 
wanneer ze proberen in te breken, 
zeker niet bij huizen met goed 
hang- en sluitwerk waarbij het te 
lang duurt.

4.  Help elkaar. Waarschuw uw buren 
wanneer zij hun huis onverlicht 
achterlaten of niet over goede 
buitenverlichting beschikken. 

5.  Bel 112 bij verdachte situaties. 
Wanneer u een onbekende 
persoon in de straat ziet die 
zoekend rondloopt of op de uitkijk 
lijkt te staan mag u altijd 112 
bellen. Zo kan de politie inbrekers 
op heterdaad aanhouden, en 
beter nog: inbraken voorkomen. 

6.  U kunt ook samenwerken met 
gemeente en politie aan de 
veiligheid in uw buurt door u aan 
te melden bij Burgernet. Hierbij 
wordt de hulp ingeschakeld 
van burgers bij het opsporen 

van een verdacht persoon. 
Meer informatie hierover kunt 
u vinden op de website van 
Burgernet: www.burgernet.
nl. Meer informatie over 
de donkeredagenperiode 
kunt u vinden op: https:// 
 www.politiekeurmerk.nl/
donkeredagenoffensief/

Wat doet de politie?
Gedurende de donkere dagen 
periode is de politie actief en 
verscherpt toezicht en zorgt voor een 
intensievere surveillance op bepaalde 
tijdstippen en bij bepaalde plekken 
waar criminelen vaker toeslaan.

Maak het inbrekers 
niet te makkelijk.

• Doe net alsof u thuis bent
• Laat binnen en buiten een 

lamp aan
• Zorg voor goede sloten

Avondje weg? 
Licht aan en deur op slot!


