
Uitgave van Gemeente Oegstgeest week 46 • 17 novemer 2021

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

Vergaderingen gemeenteraad
Let op! Verscherpte coronamaatregelen.

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

Besluitvormende raadsvergadering 25 november 2021 – aanvang 20.00 
uur – Raadzaal
De volgende agendapunten komen aan de orde:
• Vaststellen Verordening naamgeving en nummering (adressen) 

Oegstgeest 2021
• Huisvestingsplan Gevers-Deutz Terweeschool   
• Vaststellen Ontwerpbestemmingsplan De Geesten  
• Aankoop Julianaschool

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. 

Deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen 2022 met 
nieuwe partij
Op 16 maart 2022 vinden de 
gemeenteraadsverkiezingen plaats. 
Het kan zijn dat u hier met uw nieuwe 
politieke partij/groepering in 2022 
aan mee wil doen. Dan kan, maar dan 
moet u zich wel uiterlijk 20 december 
laten registreren als nieuwe 
politieke groepering bij het centraal 
stembureau voor die verkiezing 

(gemeente Oegstgeest).  De door u 
gekozen aanduiding/naam wordt daar 
geregistreerd in een door het centraal 
stembureau bijgehouden register.

Voor de verkiezing van de 
gemeenteraad op 16 maart 2022 
is de laatste dag van indiening van 
een verzoekschrift om registratie 

van een aanduiding boven een 
kandidatenlijst: 20 december 2021.

Alle informatie staat op de 
gemeentelijke website. Voor vragen 
kunt u contact opnemen met de 
afdeling Publiekszaken, telefoon 14 
071. U kunt ook een mail sturen naar 
 verkiezingen@oegstgeest.nl.

Vergunningen en Bekendmakingen
Ingekomen aanvragen 
omgevingsvergunning
• Hofbrouckerlaan 56 -  wijzigen 

voorgevel, wijzigen pui 
in de zijgevel en interne 
constructieve wijziging woning 
(09-11-2021/6504857)

• Prinses Marijkelaan 13 – aanleggen 
inrit (10-11-2021/6507171)

• Prins Bernhardlaan 50 – verlagen 
trotoirrand (12-11-2011/6504857)

• Terweeweg 47 
– constructieve wijziging woning 
(11-11-2021/6510323)

• van Cuycklaan 14 – wijziging gevel 
woning (10-11-2021/6508881)

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. 
• de Kempenaerstraat 25A - 

uitbreiden eerste verdieping 
op bestaande uitbouw 
(16-11-2021/Z/21/144928)

• Hofbrouckerlaan 50 – uitbreiding 
achtererf woning (08-11-2021/ 
Z/21/147321)

• Hollandse Tuin 3 – plaatsen 
dakkapel voorgeveldakvlak woning 
(15-11-2021/Z/21/149639)

• Jan Steenlaan 5 – plaatsen 
dakkapel voordakvlak woning 
(11-11-2021/Z/21/149313)

• Nachtegaallaan 41 – 
brandveilg gebruik gebouw 
(12-11-2021/Z/21/142873)

• Nassaulaan 54 – 
plaatsen dakopbouw 
(15-11-2021/Z/21/147723)

• Rijnsburgerweg 72 – wijzigen 
woning naar drie appartementen 
(12-11-2021/Z/21/147621)

• van Wijckersloothplein 
1 – aanpassen berging t.b.v. 
noodstroomaggregaat 
(11-11-2021/Z/21/149048)

• sectie OGT00E nr. C, nr. 
7558– aanleg tijdelijke aarden 
damwand t.b.v. de ijsbaan 
(15-11-2021/Z/21/148893)

Verleende vergunningen en 
ontheffingen
• Evenementenvergunning 

t.b.v. Intocht Sinterklaas, 
Oegstgeesterkanaal op 20 
november 2021 van 10:30-12:00 
uur, Z/21/149518 (15-11-2021).

Bezwaar
Tegen de verleende 
omgevingsvergunningen reguliere 

procedure en verleende vergunningen 
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
• Boerhaaveplein (ter hoogte van 

Boerhaaveplein 63) - bouw van 
een houten brug, damwand en een 
vissteiger (6383419)

• Julianalaan 8 – verbouw woning 
(6406333)

• Rhijngeesterstraatweg (ter hoogte 
van Rhijngeesterstraatweg 38) – 
vervangen houten brug in Bos van 
Wijckerslooth (6382561)

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.
 

Functioneren Regiotaxi Holland 
Rijnland
Mede door factoren zoals de 
aangescherpte Coronamaatregelen, 
heeft dit helaas invloed op de 
kwaliteit van het Regiotaxivervoer.

Wilt u een rit boeken met de 
Regiotaxi?
Boek deze dan tenminste twee uur 
van tevoren. Maar liever nog eerder, 
zodra u weet dat u van plan bent te 

gaan reizen. Op deze manier kan 
uw rit beter worden ingepland. Lees 
hier meer over op de website van 
Regiotaxi Holland Rijnland  
 http://www.rthr.nl. 

Gemeente biedt collectieve zorgverzekering aan
Laag inkomen? Stap over!
Hebt u een laag inkomen? De 
gemeente en Zorg en Zekerheid 
bieden u met korting een collectieve 
zorgverzekering met hoge 
vergoedingen aan. Tot en met 31 
december kunt u overstappen naar 
deze verzekering.

De collectieve zorgverzekering 
is bedoeld voor inwoners van 
Oegstgeest met een netto inkomen 
dat lager is dan 120 of 130% 
(percentage verschilt per type 
verzekering) van het sociaal minimum.

Voordelen
• De gemeente betaalt mee aan uw 

zorgverzekering;
• U krijgt 5% korting op de 

basisverzekering;
• Er is een ruime vergoeding 

voor o.a. brillen, fysiotherapie, 
tandartskosten en Wlz/Wmo eigen 
bijdrage;

• Zorg en Zekerheid accepteert 
iedereen, zonder medische keuring;

• Kinderen tot 18 jaar zijn gratis 
meeverzekerd.

Twee soorten verzekeringen
U kunt kiezen uit de verzekering 
AV Gemeente Standaard en de 
verzekering AV Gemeente Top. 

De AV Gemeente Top is speciaal 
bedoeld voor mensen die veel zorg 
nodig hebben en vergoedt meer 
zorgkosten. Bij AV Gemeente Top is 
het verplichte eigen risico (€ 385 in 
2022) meeverzekerd.

Rekenvoorbeeld inkomen
Een netto inkomen van 120% van 
het sociaal minimum inclusief 
vakantiegeld betekent voor 
alleenstaanden jonger dan 65 jaar een 
netto inkomen lager dan € 1294,44 
en voor gehuwden jonger dan 65 jaar 
een netto inkomen lager dan  
€ 1849,20. 

Voor alleenstaanden boven 65 jaar 
is dat een netto inkomen lager dan 
€ 1439,98 en voor gehuwden in die 
leeftijdsgroep een netto inkomen 
lager dan € 1952,50. 

Aanmelden
Direct aanmelden kan op  

www.gezondverzekerd.nl (zelf 
Oegstgeest invullen).

Meer informatie
Meer lezen kan op  

www.gezondverzekerd.nl.
Meer weten over de vergoedingen? 
Neem dan contact op met Zorg en 
Zekerheid. Dat kan op werkdagen 
tussen 8.00 en 18.00 uur via 
telefoonnummer 071- 5825825. Hulp 
nodig bij het overstappen of twijfelt u 
of u in aanmerking komt? Neem dan 
contact op met de afdeling Sociale 
Zaken van de gemeente. Spreekuur: 
elke werkdag tussen 9.00 en 11.00 
uur, telefoonnummer 071-5191830. 
Aan de bedragen die in deze tekst 
genoemd zijn kunnen geen rechten 
ontleend worden. 

Soort verzekering Netto premie 
per maand per 
verzekerde 2022

Voorwaarde

AV Gemeente 
Standaard

€ 123,36 Netto inkomen maximaal 
120% van het sociaal minimum 
inclusief vakantiegeld

AV Gemeente Top 
(inclusief afkoop 
eigen risico)

€ 168,01 Netto inkomen maximaal 
130% van het sociaal minimum 
inclusief vakantiegeld



Bekendmakingen
 

Beschikking Besluit lozen buiten 
inrichtingen (Blbi)– van Leyden 
Gaellaan 1 te Oegstgeest

De Omgevingsdienst West-Holland 
heeft namens burgemeester en 
wethouders van de gemeente 

Oegstgeest op 12 november 2021 
maatwerkvoorschriften voor een 
lozing op het gemeenteriool verleend 
aan H & B Bouw B.V. voor de locatie 
van Leyden Gaellaan 1 in Oegstgeest.
Wij staan het lozen van grondwater 
op het gemeentelijk vuilwaterriool 

toe gedurende een periode langer 
dan 8 weken. Wilt u bezwaar maken 
of een voorlopige voorziening 
indienen? Wij verwijzen u naar 
de website van  https://
www.officielebekendmakingen.
nl/ . Vervolgens klikt u op het 

gemeenteblad en in de linker kolom 
op, Oegstgeest.  
U kunt ook contact opnemen met de 
Omgevingsdienst West-Holland via 
071-4083100 of   

info@odwh.nl. Noem hierbij het 
zaaknummer: 2021-019475.


