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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

Vergaderingen gemeenteraad
Let op! Verscherpte coronamaatregelen.

Gezamenlijke Oordeelsvorming Burger en Ruimte 11 november 2021 – 
aanvang 20.00 uur – Raadzaal. 
Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen is het niet mogelijk deze 
vergadering op de publieke tribune bij te wonen. Wel is deze vanuit huis te 
volgen op de website van de gemeenteraad;  oegstgeest.raadsinformatie.
nl. Insprekers die zich hebben aangemeld voor woensdag 10 november 
12.00 uur krijgen de gelegenheid om fysiek in te spreken.

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

Gezamenlijke Oordeelsvorming Burger en Ruimte 16 november 2021 – 
aanvang 20.00 uur - Raadzaal.
Let op: vanwege de aangescherpte coronamaatregelen is de onderstaande 
vergadering verplaatst van donderdag 11 november 2021 naar dinsdag 16 
november 2021. Hier geldt ook voor: geen publiek – wel insprekers.

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

Let op: Voor onderstaande vergaderingen wordt nog nader bepaald of die 
fysiek of online gaan plaatsvinden.

Beeldvorming Ruimte 18 november 2021 – aanvang 19.30 uur – Raadzaal
Het volgende agendapunt komt aan de orde:
• Informatievoorziening over herontwikkeling van het voormalige 

tuincentrum van Nieuwland, Haarlemmerstraatweg 8a

Beeldvorming Ruimte 18 november 2021 – aanvang 21.00 uur – Raadzaal
Het volgende agendapunt komt aan de orde:
• Informatievoorziening over sociale en middeldure woningbouw, 

bouwhoogte en parkeernormen Oegstgeest aan de Rijn Zuid,  
deelgebied 9

Via onze website  oegstgeest.raadsinformatie.nl is de vergadering ook 
live te volgen en vindt u actuele informatie over bovenstaande agenda’s en 
de dan geldende coronamaatregelen. Heeft u vragen, mail met de griffie via 
 griffie@oegstgeest.nl. 

Verplichting tot waterberging bij nieuwbouw. Wat vindt u?
Door klimaatverandering krijgen we 
te maken met heviger en langduriger 
regenbuien. Veel van dat regenwater 
komt in het riool terecht. Bij een 
forse regenbui kan het riool dat 
niet altijd aan. Dit kan tot schade 
of wateroverlast leiden. Er zijn 
allerlei opties om dat te voorkomen 
en daar gaat de komende jaren op 
gemeentegrond aan gewerkt worden. 
Denk bijvoorbeeld aan wateropvang 
op grotere schaal. We kunnen 
het opgevangen regenwater dan 
gebruiken tijdens droge periodes. 
Maar de gemeente kan het niet alleen 
oplossen. Denk ook aan wateropvang 
op uw eigen perceel. We willen 
hier regels voor vastleggen, die van 
belang zijn voor iedereen die een 
nieuwbouwproject start of sloopt en 
nieuw bouwt op het eigen perceel 
(zogenaamde vernieuwbouw).

Waarom alleen bij (ver)nieuwbouw? 
We snappen dat het veel rompslomp 
en kosten met zich meebrengt om 
waterberging aan te leggen in of 
onder een bestaande tuin of terras. Bij 
(ver)nieuwbouwprojecten vinden we 
dit echter wel een redelijke vraag/eis. 

Om beter om te gaan met hemelwater 
en grondwater, hebben we een 
concept verordening opgesteld. 
Hierin hebben we al gedeeltelijk 
inbreng meegenomen van het 
Vastgoedbedrijf van de Leidse 
Universiteit en de woningcorporatie 
MeerWonen. In de verordening is 
opgenomen om bij (ver)nieuwbouw 
de opvang van hemelwater op het 
eigen perceel te regelen, met een 
minimale waterbergingscapaciteit 

van 60 liter per vierkante meter 
verhard oppervlak.

Heeft dit onderwerp uw interesse? 
Was u recent betrokken bij 
nieuwbouw of heeft u daar plannen 
voor? We horen graag of u suggesties 
of ervaringen heeft die meegenomen 
kunnen worden in de verordening. 
De conceptverordening leest u op  

doemee.oegstgeest.nl. Reageren kan 
tot 24 november 2021.

Vergunningen en Bekendmakingen
Ingekomen aanvragen 
omgevingsvergunning
• de Voscuyl 36 - handelen in 

strijd met regels ruimtelijke 
ordening t.b. v. tijdelijk gebruik 
als buitenschoolse opvang 
(02-11-2021/6487405)

Verleende omgevingsvergunningen 
reguliere procedure
Het college van burgemeester en 
wethouders en de burgemeester van 
Oegstgeest maken bekend dat zij 
onderstaande omgevingsvergunnin-
gen hebben verleend. De datum van 
bekendmaking staat bij het besluit 
vermeld. 
• Cartesiuslaan 22 – muurdoorbraak 

en het verplaatsen van 
een wand in een woning 
(02-11-2021/Z/21/149989)

• sectie OGT00E, nr. 3091 
(Torenvlietbrug) – plaatsen 

kunstenaarswand onder een brug 
(02-11-2021/Z/21/148991)

• sectie OGT00E nr. 3153 
(Rhijnhofweg) – bouw 
damwand langs de Oude Rijn 
(04-11-2021/Z/21/148893)

• President Kennedylaan 
60 – plaatsen dakkapel 
voordakvlak woning 
(04-11-2021/Z/21/149080)

• Rosa Spierlaan 16 - plaatsen 
dakkapel voordakvlak woning 
(04-11-2021/Z/21/149376)

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 om de stukken in te zien. Ook 
is er informatie beschikbaar op de 

website  www.oegstgeest.nl/
omgevingsvergunning.
  
Verleende vergunningen
• Alcoholvergunning t.b.v. I.P. van 

Oerle, Chateau Nederland, De 
Kempenaerstraat 39, Z/21/150252 
( 3-11-2021)

Bezwaar
Tegen de verleende vergunningen/
ontheffingen en 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.


