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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 Oegstgeest? 

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

Vergaderingen gemeenteraad
Let op! Verscherpte coronamaatregelen: tot nader order worden de 
beeldvormende en oordeelsvormende vergaderingen digitaal in plaats van 
fysiek gehouden.
 
Beeldvorming Ruimte 30 november 2021 – aanvang 19.30 uur 
– MSTeams
Het volgende agendapunt komt aan de orde:
• Nieuw beleid Groen & Water

Beeldvorming Ruimte 30 november 2021 – aanvang 21.00 uur 
– MSTeams
Het volgende agendapunt komt aan de orde:
• Ontwikkeling van der Valk

Oordeelsvorming Burger 1 december 2021 – aanvang 20.30 uur 
– MSTeams
De volgende agendapunten komen aan de orde:
• Besluitvorming verordening jeugdhulp Oegstgeest 2022
• Lokale Inclusieagenda
• Decemberwijziging 2021
• Vaststellen grondprijzenbrief 2022-2023
• Stukken ter kennisneming

Oordeelsvorming Ruimte 2 december 2021 – aanvang 20.00 uur 
– MSTeams
De volgende agendapunten komen aan de orde:
• Vaststellen Nota van Uitgangspunten Haarlemmerstraatweg 8a
• Verordening fysieke leefomgeving Oegstgeest
• Stukken ter kennisneming

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 of wilt u digitaal 
deelnemen (beeldvorming) of inspreken (oordeelsvorming), mail met de 
griffie via  griffie@oegstgeest.nl. 

Vergunningen en Bekendmakingen
Ingekomen aanvragen 
omgevingsvergunning
• Eli Heimanshof 1 – aanleg inrit 

(17-11-2021/6490453)
• Endegeesterstraatweg 5 – verbouw 

pand (16-11-2021/6523055)
• Koninginnelaan 15 – kappen beuk 

(16-11-2021/6522295)
• Piet Heinlaan 43 – kappen den 

(18-11-2021/6528981)
• Rijnzichtweg 171 – sloop 

en herbouw schuur 
(22-11-2021/6536495)

• Spaargarenstraat 20 -  bouw 
dakopbouw op achterzijde en 
uitbreiden begane grond woning 
(16-11-2021/6522481)

• Toorenveltstraat 11 – plaatsen 
dakkapel voorgeveldakvlak woning 
(18-11-2021/6527357)

• Valkenburgerweg (sectie 

OGT00B, nr. 5462) – 
bouw jachthavengebouw 
(17-11-2021/6511413)

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. 
• Endegeesterstraatweg 5 – verbouw 

pand (17-11-2021/Z/21/150964)
• Hollandse Tuin 17 – bouw aanbouw 

zijgevel woning (23-11-2021/ 
Z/21/149131)

• Terweeweg 47 - constructieve 
wijziging woning 

(16-11-2021/Z/21/150851)
• sectie OGT00A, nr. 2472 

(hoek Haarlemmerstraatweg/
Haaswijklaan) – aanleg inrit 
en bouw twee woningen 
(19-11-2021/Z/20/140206)

Bezwaar
Tegen de verleende omgevingsver-
gunningen 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.

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.

Ingekomen aanvragen
• Standplaatsvergunning t.b.v. 

Vishandel Jac. Van der Plas & 
Zonen, Lijtweg/Ommevoort, 23 
december 2021, Z/21/150915.

• Standplaatsvergunning t.b.v. 
Smiling coffee, Klinkenbergerplas, 
1 april t/m 1 oktober 2021, 

Z/21/149495.

Mededeling verkeersbesluit
• Herhaalde plaatsing, nog te 

plaatsen laadpaal Admiraal de 
Ruyterlaan, op de hoek van de 
Piet Heinlaan nabij Admiraal de 
Ruyterlaan 10.

Bekendmakingen
Collegebesluit Bomenlijst 2021
Het college van burgemeester en 
wethouders van Oegstgeest heeft 
op 16 november 2021 de Bomenlijst 
2021 vastgesteld.

Korte toelichting
Op de Bomenlijst staan bomen met 
een hoge leeftijd en een bijzondere 

Financiële ondersteuning controle coronatoegangsbewijs
Sinds 6 november 2021 
moeten bezoekers van cultuur-
accommodaties, sportaccommodaties 
en binnensportlocaties een 
coronatoegangsbewijs (CTB) laten 
zien. Voor de horeca en sportkantines 
bestond deze verplichting al langer. 
Het controleren van het CTB 
kan een lastige klus zijn. Zeker 
voor organisaties die werken met 
vrijwilligers. Het Rijk heeft aan de 
Veiligheidsregio Hollands Midden, 
waar Oegstgeest onder valt, geld 

beschikbaar gesteld om organisaties 
te ondersteunen bij de controleplicht 
van het CTB. Voor Oegstgeest gaat 
het om € 46.000. De hierboven 
genoemde organisaties kunnen een 
bijdrage aanvragen. Het beschikbare 
bedrag wordt naar rato van de 
aanvragen verdeeld.

Kosten gemaakt in de periode van 
22 september 2021 tot en met 31 
december 2021 komen voor een 
vergoeding in aanmerking. Alleen 

organisaties die werken in Oegstgeest 
én de plicht hebben om het CTB te 
controleren, kunnen een aanvraag 
indienen. 
Op onze website  https://www.
oegstgeest.nl/ondersteuningcorona 
leest welke kosten wel en niet 
vergoed worden en het digitale 
declaratieformulier.  
Via het formulier kunt u de bijdrage 
en bewijsstukken mee te sturen. Dit 
alles dient uiterlijk 7 januari digitaal 
bij ons binnen te zijn.

Het strooiseizoen is weer begonnen! 
Hoewel we ons er op dit moment 
weinig bij voor kunnen stellen is het 
dan toch echt zover: het strooiseizoen 
is begonnen! Van 15 november 
tot en met 15 februari staat onze 
buitendienst 24/7 klaar om, als 
de winter toeslaat, gladheid door 

sneeuw, ijs of ijzel te bestrijden. Op 
de gemeentewerf staat onze loods 
vol met 30 ton strooizout. En als het 
nodig is, wordt de voorraad tijdens 
het seizoen natuurlijk gewoon 
aangevuld. 

Hoofdwegen eerst
Bij (dreigende) gladheid strooien wij 
eerst de hoofdwegen, fietspaden en 
bus routes. Houdt de gladheid langer 
aan, dan rijden onze strooiploegen 
een aanvullende route. Helaas 
kunnen we niet overal strooien, zoals 
in de woonwijken. Ook kunnen we 
niet garanderen dat de wegen na een 

strooiactie niet glad meer zijn. Om 
goed te kunnen werken moet zout 
namelijk eerst ingereden worden. Let 
dus altijd goed op, als u bij gladheid de 
weg opgaat. 

Om de routes voor onze buitendienst 
snel toegankelijk te houden worden 
op sommige locaties de paaltjes 
uit het wegdek verwijderd. Als het 
strooiseizoen is afgelopen zetten 
wij de paaltjes uiteraard weer terug 
op hun plek. Meer lezen over onze 
gladheidsbestrijding? Ga dan naar: 
 https://www.oegstgeest.nl/
gladheidsbestrijding.

Commissie vergaderingen weer digitaal 
door coronamaatregelen
In verband met de verscherpte 
coronamaatregelen is besloten 
om alle beeldvormende 
en oordeelsvormende 
raadsvergaderingen digitaal in plaats 
van fysiek te houden. 
Dit betekent dat deze vergaderingen 
vanaf nu alleen te volgen zijn via de 
website van de gemeenteraad. 
De besluitvormende vergaderingen 

van de gemeenteraad worden wel 
fysiek gehouden in het gemeentehuis. 
Hier mag geen publiek bij zijn. Deze 
vergaderingen zijn ook online te 
volgen via  https://oegstgeest.
raadsinformatie.nl/live. Op de 
website van de gemeenteraad   

https://oegstgeest.raadsinformatie.nl/ 
leest u meer over de agenda’s van de 
vergaderingen.

Slimmer GFT scheiden. Laat weten wat voor u werkt!
GFT verbranden met het restafval? 
Dat is niet meer van deze tijd. Het is 
zonde van de grondstoffen en kost 
ons gezamenlijk veel geld. We denken 
dat GFT scheiden eenvoudiger 
en slimmer kan. Na de zomer zijn 
we gestart met een proef voor 

GFT-scheiding in de Bloemenbuurt en 
Schilderswijk. Wat werkt en wat niet? 
We zijn benieuwd naar uw mening en 
ervaringen. 

Ons onderzoeksbureau gaat 
graag met u in gesprek op 29 of 

30 november van 20.00 tot 21.00 
uur. Laat ons weten of zij u mogen 
benaderen door een mail te sturen 
naar  vanafvalnaargrondstof@
oegstgeest.nl. Wilt u daarin ook 
aangeven of u een laagbouw- of 
hoogbouwwoning heeft?   



waarde die extra beschermd 
worden. De Bomenlijst uit 2004 is nu 
geactualiseerd. Een boomdeskundige 
heeft alle genomineerde bomen 
gecontroleerd en beoordeeld. 
Uiteindelijk zijn vijf waardevolle 
bomen en één monumentale boom 
toegevoegd aan de Bomenlijst. Sinds 
2004 zijn door natuurlijk verloop als 
ziekte en storm of herinrichting ook 
bomen verdwenen. Hiervoor zijn 

jongere bomen in de plaats gekomen 
die nog moeten uitgroeien tot 
waardevolle of monumentale boom. 
Deze staan niet op de Bomenlijst 
2021.

Inwerkingtreding 
De Bomenlijst 2021 treedt in werking 
op de eerste dag na de dag van 
bekendmaking van de Bomenlijst 
2021 (30 november 2021)

Inzage
De stukken zijn vanaf 30 november 
2021 tot en met 10 januari 2022 in 
te zien op de gemeentelijke website  
 www.oegstgeest.nl/bomen . Bent 
u niet in staat dit digitaal te bekijken 
neem dan contact op met ons KCC 
via telefoonnummer 14071 (op 
werkdagen tussen 9 en 12 uur) om 
een afspraak te maken. 

Zienswijze
Belanghebbenden kunnen, binnen zes 
weken na de dag waarop het besluit 
is bekendgemaakt, een zienswijze 
indienen tegen toevoegen van een 
boom aan de Bomenlijst 2021 of 
tegen afwijzing van een verzoek tot 
plaatsing van een boom op de lijst. 
Een gemotiveerde zienswijze kan van 
30 november 2021 t/m 10 januari 
2022 worden ingediend bij het college 

van burgemeester en wethouders 
van Oegstgeest, postbus 1270, 2340 
BG Oegstgeest. Bij een eventuele 
bezwaar- en beroepsprocedure tegen 
het opnemen van een boom op de 
Bomenlijst 2021 blijft de beschermde 
status van de boom van kracht tot het 
beroep door de rechter gegrond is 
verklaard.


