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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

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

Baan of inkomen kwijt tijdens de coronacrisis?

Het Regionaal Mobiliteitsteam helpt!
Mensen die tijdens de coronacrisis hun baan zijn verloren of dreigen kwijt 
te raken, en extra steun nodig hebben om zelf nieuw werk te vinden, 
kunnen terecht bij het Regionaal Mobiliteitsteam (RMT) Holland Rijnland. 
Dit team helpt werkzoekenden met bijvoorbeeld intensieve begeleiding, 
sollicitatietraining, loopbaangesprekken, scholing of praktijkleren in 
kansrijke sectoren zoals de zorg, logistiek en techniek. Het team staat 
dagelijks klaar om werkzoekenden te helpen hun kansen op de arbeidsmarkt 
te vergroten en werkeloosheid te voorkomen. 

Het onlangs opgerichte Regionaal 
Mobiliteitsteam (RMT) is een 
samenwerking van gemeenten, UWV, 
vakbonden, werkgeversorganisaties, 
het beroepsonderwijs en de 
uitzendbranche. Door deze krachten 
te bundelen wordt de dienstverlening 
voor werkzoekenden en werknemers 
die hun baan dreigen te verliezen flink 
uitgebreid. 

Wie kan er gebruik maken van deze 
dienstverlening?
Het RMT richt zich op mensen die na 
12 maart 2020 hun baan zijn verloren 
of dreigen kwijt te raken én extra 
ondersteuning nodig hebben bij het 
vinden van nieuw werk, waaronder 
ook zelfstandig ondernemers en 
jongeren. Het team zorgt met haar 
aanpak voor meer kansen voor 

werkzoekenden en een betere match 
met het beschikbare werk in Holland-
Rijnland, ook voor mensen met een 
grotere afstand tot de arbeidsmarkt. 
Er is speciale aandacht voor o.a. (ex) 
werknemers in sectoren waarin nu 
weinig werkgelegenheid is, zzp’ers die 
zich willen oriënteren op ander werk, 
schoolverlaters zonder diploma of 
startkwalificatie en mensen die extra 
steun nodig hebben om aan het werk 
te komen. 

Meer informatie leest u op 
 www.rmthollandrijnland.nl .

Laat gratis uw fietsverlichting controleren op 6 november
De dagen worden weer korter. Het 
is dus extra belangrijk dat het licht 
op uw fiets en de fietsen van uw 
gezinsleden goed werkt. Laat ook 
gratis uw licht controleren en zo 
nodig repareren op 6 november! 

Actie in Holland Rijnland op 6 
november
Dit najaar organiseren de 
regiogemeenten, de Fietsersbond 
en Veilig Verkeer Nederland in de 
regio Holland Rijnland, samen met 
tientallen rijwielhandelaren weer 
een fietsverlichtingsactie. Bij de 
deelnemende rijwielhandelaren kunt 
u op de actiedag uw verlichting laten 
controleren. Als reparatie nodig is, 
hoeft alleen het materiaal te worden 
betaald en dus geen arbeidsloon. 

De regionale actiedag is op zaterdag 
6 november 2021. Aansluitend is 
de actieweek van de campagne van 
maandag 8 tot en met zaterdag 13 
november 2021. 

In Oegstgeest vindt de 
fietsverlichtingsactie plaats bij de 
onderstaande rijwielhandelaren. 

In de aansluitende week tot en met 
13 november kunt u ook nog bij de 
deelnemende rijwielhandelaren 
terecht. Zij geven dan 10% korting 
op de totale kosten (materiaal plus 
arbeidsloon) van reparatie van 
fietsverlichting.

Deelnemende rijwielhandelaren in 
Oegstgeest
• Bike Totaal Van Hulst 

– Geversstraat
• Bike Totaal Van Hulst – Lijtweg
• Muyselaar fietsen – Jac P. 

Thijsselaan

Let op!
De boete voor onverlicht fietsen 
bedraagt €60. Zorg dus dat u goed 
verlicht en veilig de weg op gaat! 

Raadsbijeenkomst 11 november 2021
Gezamenlijke Oordeelsvorming Burger en Ruimte 11 november 2021 – 
aanvang 20.00 uur – Raadzaal

De volgende agendapunten komen aan de orde:
• Huisvestingsplan Gevers-Deutz Terweeschool 
• Vaststellen Ontwerpbestemmingsplan De Geesten
• Aankoop Julianaschool

Gezamenlijke Oordeelsvorming Burger en Ruimte 11 november 2021 – 
aanvang 20.00 uur -Trouwzaal

De volgende agendapunten komen aan de orde:
• Verordening fysieke leefomgeving Oegstgeest 
• Stukken ter kennisneming; o.a. raadsmededelingen Quickscan 

Patio la France, Visie Hofbrouckerpark en de Hofdijck-zone, Ter 
inzagelegging Ontwerpbestemmingsplan Haarlemmertrekvaart 31 en 
33, Samenwerking warmte Leidse regio en Katwijk, Ontwikkelingen 
woningmarkt en woonbeleid regio Holland Rijnland en Aanpassing 
voorstel reserve middeldure huur/koop tot Nationale Hypotheek 
Garantie  

• Vaststellen Verordening naamgeving en nummering (adressen) 
Oegstgeest 2021

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. 

Week van de pleegzorg!
Deze week is het de week van de 
Pleegzorg 2021. In 2020 bood 
pleegzorg een thuis aan meer dan 
23.000 kinderen in Nederland. Ook 
in Oegstgeest zetten families zich 
in als pleeggezin. Wij willen hen 
bedanken voor hun belangrijke inzet! 

Daarnaast zijn we op zoek naar meer 
mensen, ook in Oegstgeest, die aan de 
slag willen als pleegouder. Dit kan op 
veel verschillende manieren, tijdelijk, 
parttime of voltijd. Wil jij helpen 
een pleegkind een liefdevol thuis 

te bieden? Kijk op de website van 
openjewereld.nu op welke manier jij 
in jouw situatie bij kan dragen. 

HELDEN GEZOCHT!
In Oegstgeest zijn veel kinderen 
en jongeren die zich vrijwillig en 
actief inzetten voor een ander. Voor 
vrienden, familie, andere kinderen 
en jongeren uit de buurt of voor een 
vereniging of stichting. De gemeente 
Oegstgeest vindt het belangrijk 
dat deze jongeren weten dat wij dit 
waarderen en trots op hen zijn.

Jongeren tussen de 12 en 24 jaar 
die in Oegstgeest wonen, of niet 
in Oegstgeest wonen maar wel 
er vrijwilligerswerk doen! Deze 
jongeren die zich vrijwillig en 
uitzonderlijk hebben ingezet voor 
een ander of voor de samenleving, 

een bijzondere (eenmalige) prestatie 
hebben geleverd, een heldendaad 
hebben verricht, mantelzorger zijn of 
een goed initiatief hebben genomen 
kunnen een Jongerenpenning 
ontvangen..

De komende maand gaat de 
gemeente op zoek naar deze 
voorbeelden. Naar jongeren die iets 
liefs, goeds of belangrijks hebben 
gedaan voor een ander. Ken je zo’n 
topper? Tot uiterlijk 1 december kun 
je hem/haar aanmelden via   

www.oegstgeest.nl/jongerenpenning 
of bel voor vragen met 14071 tussen 
9.00 uur en 12.00 uur. 

CJG lezing ‘Temperamentvolle Kinderen’ 
Het Centrum voor Jeugd en Gezin 
(CJG) Oegstgeest organiseert de 
lezing ‘Temperamentvolle Kinderen’ 
voor ouders van kinderen van 2 tot 
12 jaar.

Sommige kinderen lijken moeilijker op 
te voeden dan andere. De 'standaard' 
opvoedadviezen lijken bij deze 
kinderen niet, of juist averechts 
te werken. Vaak gaat het dan om 
kinderen die 'meer temperament' 
hebben. Tijdens deze lezing komen de 
voor- en nadelen van temperament 
aan bod. Je krijgt praktische tips die 
kunnen helpen bij het opvoeden van 
een temperamentvol kind.
 
Eva is opvoed- en onderwijsspecialist, 

gespecialiseerd in kinderen met 
temperament. Zij deelt al jaren haar 
kennis door middel van lezingen, 
boeken en columns. Eva’s lezingen 
zijn vaak een feest van herkenning. 
Je kunt daarna met praktische tips, 
nieuwe inzichten en vooral met 
positieve energie verder.
 
De CJG-lezing ‘Temperamentvolle 
Kinderen’ vindt plaats op:
Datum:       Donderdag 

 11 november 2021
Tijd:            20.00 – 21.30 uur
Locatie:      Teylingen College,  

locatie Duinzigt, 
Wijttenbachweg 23, 
Oegstgeest

Kosten:     €5,00 per persoon



Vergunningen en Bekendmakingen
Ingekomen aanvragen 
omgevingsvergunning
• de Kempenaerstraat 16 – splitsen 

winkelruimte en verbouw 1e 
verdieping tot woonruimte 
(26-10-2021/6471431)

• Eli Heimanshof 94 – uitbreiding 
tweede verdieping woning 
(27-10-2021/6278217)

• Geversstraat 33 – kappen twee 
bomen (01-11-2021/6482515)

• Haarlemmertrekvaart 20 – 
uitbreiden overkapping jachthaven 
(01-11-2021/6482465)

• Hazenboslaan 13 – plaatsen 
dakkapel voordakvlak woning 
(01-11-2021/6482827)

• Jacob van Maerlantlaan 21 – 
vervangen raamkozijnen woning 
(27-10-2021/6473901)

• Jan Vermeerlaan 29 – 
interne verbouw woning 
(27-10-2021/6470393)

• Lange Voort 2P – aanbrengen 
vetput (01-11-2021/6482373)

• Menso Kamerlingh Onneslaan 
23 – kappen drie bomen 
(28-10-2021/6474389)

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. 
• Clusiushof 4 en 8 – aanbrengen 

tussenvloer sportschool (27-10-
2021/ Z/21/149138)

• Kronenburg 12 – plaatsen afdak 
(26-10-2021/ Z/21/148753)

• President Kennedylaan 86 – 
plaatsen dakopbouw (02-11-2021/ 
Z/21/149643)

• Rhijngeesterstraatweg 94C – 
vergroten woning (28-10-2021/ 
Z/21/148373)

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
• Nassaulaan 54 - plaatsen 

dakopbouw (5422763)

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 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.
 
 Mededeling verkeersbesluit
• Nog te plaatsen laadpaal nabij Anna 

van Burenlaan 1.
• Ingetrokken, nog te plaatsen 

laadpaal nabij Oranjelaan 32

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

Ingekomen aanvragen
• Alcoholvergunning t.b.v. I.P. 

van Oerle, Chateau Nederland, 
De Kempenaerstraat 39, 
Z/21/150252.

• Evenementenvergunning t.b.v. 
de intocht van Sinterklaas, op 20 
november 2021 van 09:30-15:00 
uur, Z/21/149518.

• Evenementenvergunning t.b.v. 
Herdenking( lichtjesavond) 
Haarlemmerstraatweg 3 en 4, op 
18 november 2021, van 19:00 tot-
21:00, Z/21/149460.

Verleende vergunningen
• Tijdelijke standplaatsvergunning 

Poffertjeskraam Lijtweg 4 op 
parkeerplaats naast apotheek 
Beker, 17 april 2022 t/m 22 mei 
2022  Z/21/150091 (27-10-2021).

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.

Bekendmakingen
Gemeente Oegstgeest - 
Terinzagelegging Concept 
Evenementenbeleid 2022 
Het college van burgemeester en 
wethouders van Oegstgeest maakt 
bekend dat wij in onze vergadering 
van 26 oktober 2021 het concept 
Evenementenbeleid 2022 voor 
inspraak hebben vastgesteld. 

Concept Evenementenbeleid 2022
Het doel van het evenementenbeleid 
is het  scheppen van een eenduidig 
en samenhangend beleidskader voor 
het toetsen van vergunningaanvragen 
voor evenementen. Een kader dat 
enerzijds ruimte en mogelijkheden 
biedt voor de (verdere) ontwikkeling 
van evenementen in Oegstgeest, 
maar anderzijds ook de openbare 
orde en veiligheid waarborgt en 
de belangen van omwonenden en 
omgeving beschermt, zodat overlast 
redelijkerwijs beperkt kan worden.
Het concept beleid is tot stand 
gekomen door middel van een 
uitgebreid participatietraject
Er zijn meerdere bijeenkomsten 
geweest met alle belanghebbenden 
en is er dorpsbreed een enquête 
uitgezet. De informatie die dit heeft 
opgeleverd is gebruikt als input voor 
het maken van het beleid. 

Ter Inzage
Het concept Evenementenbeleid de 
bijbehorende stukken zijn met ingang 
van donderdag 28 oktober tot en met 
donderdag 9 december 2021 digitaal 
beschikbaar op  www.oegstgeest.
nl/evenementenbeleid. Heeft u geen 
internet? Gedurende deze periode 
zijn de stukken op werkdagen van 
9.00 uur tot 12:00 uur in te zien bij de 
welkomstbalie van het gemeentehuis 
aan de Rhijngeesterstraatweg 13 te 
Oegstgeest.

Inspraak
Tijdens deze termijn kan eenieder 
een reactie over het concept 
Evenementenbleied inbrengen. 
Vermeld altijd uw naam en 
adresgegevens. Anonieme reacties 
nemen wij niet in behandeling. 
Een inspraakreactie kunt u richten 
aan het college van burgemeester 
en wethouders van Oegstgeest, 
t.a.v. Team Ruimte/ Postbus 1270, 
2340 BG Oegstgeest o.v.v. concept 
Evenementenbeleid 2022 of mailen 
naar  n.heuver@oegstgeest.nl.

Vervolg
Nadat de inspraakprocedure 
is doorlopen, zullen wij de 
inspraakreacties bundelen. 
Uw zienswijze wordt anoniem 
opgenomen. De gebundelde 
beantwoording van zienswijzen zullen 
vervolgens met u worden gedeeld. 
Wij kunnen besluiten het beleid naar 
aanleiding van uw zienswijze aan te 
passen. Wij nemen dan uw mening 
over in het definitieve besluit. Maar 
dat hoeft niet. Wij wegen ieders 
belang en nemen dan een beslissing. 

Aanvraag Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht - van Leyden Gaellaan 
1 te Oegstgeest
De Omgevingsdienst West-Holland 
maakt namens burgemeester en 
wethouders van de gemeente 
Oegstgeest bekend dat zij op 19 
oktober 2021 een aanvraag voor het 
stellen van maatwerkvoorschriften 
heeft ontvangen.

De aanvraag betreft een lozing van 
grondwater op het gemeenteriool 
aan de Van Leyden Gaellaan 1 in 
Oegstgeest die langer dan 8 weken 
duurt.
Het maatwerkverzoek is gedaan op 
grond van het Besluit lozen buiten 
inrichtingen (Blbi).

Inlichtingen
Wilt u meer informatie? Neem dan 
contact op met de Omgevingsdienst 
West-Holland via 071-4083100 of 
 info@odwh.nl. Noem hierbij het 
zaaknummer: 2021-019475.

Vastgestelde omgevingsvergunning 
uitgebreide procedure Oude 
Rhijnhofweg 24 in Oegstgeest
Burgemeester en wethouders 
van de gemeente Oegstgeest 
maken bekend dat zij de volgende 
omgevingsvergunning vanaf 2 
november gedurende een periode van 
zes weken ter inzage hebben gelegd:
Activiteiten:

1.   Bouwen van een bouwwerk 
(artikel 2.1, eerste lid onder a 
Wabo)

2.   Handelen in strijd met de 
ruimtelijke regels (artikel 2.1, 
eerste lid onder c Wabo)

Het plaatsen van vijf lichtmasten op 
het parkeerterrein van McDonald’s 
aan Oude Rhijnhofweg 24 in 
Oegstgeest. Startdatum ter inzage 
legging 2 november 2021.

Beroep
De aanvraag en de vergunning 
met bijbehorende stukken worden 
op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht met ingang van 2 
november 2021 zes weken ter inzage 
gelegd. U kunt de stukken digitaal 
inzien via  ruimtelijkeplannen.nl.  
U kunt binnen zes weken na de ter 
inzage legging, beroep aantekenen bij 
de Rechtbank ’s-Gravenhage sector 
Bestuursrecht, postbus 20302, 2500 
EH Den Haag voorzien van uw naam 
en adres, de datum en tegen welk 
projectbesluit uw beroep zich richt 
en de redenen van uw beroep. Voor 
meer informatie over kunt u contact 
opnemen met gemeente Oegstgeest 
via 14 071.


