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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. 
Deze vacatures zijn nu actueel:

• Platform VVEs (Verenigingen Van Eigenaren) zoekt bestuursleden en 
een penningmeester 

Platform VVE’s Oegstgeest is een vrijwilligersorganisatie die zich inzet 
voor de besturen en leden van de ruim 80 VVE’s in Oegstgeest, door 
middel van informatie bijeenkomsten en workshops. Tevens zijn we een 
intermediair tussen de VVE’s en de Gemeente. Onze organisatie wil graag 
enkele bestuursleden toevoegen, om de daadkracht van de organisatie 
te versterken. We vergaderen 4 keer per jaar en organiseren minimaal 2 
bijeenkomsten of workshops per jaar.  

• Neemt u gelijk wat boodschappen voor de buren mee?
Ook bij u in de buurt wonen mensen die zelf de boodschappen niet meer 
kunnen doen.
Neemt u gelijk wat boodschappen voor de buren mee?
Veel ouderen uit Oegstgeest zijn erg blij als dit voor hen gedaan wordt. 
Stichting Radius is op zoek naar mensen die zich willen aanmelden als 
vrijwilliger bij Radius.

Kijk voor meer informatie over deze vacatures en ander vrijwilligerswerk 
op  www.dorpskracht.nl

Vergaderingen gemeenteraad
Let op! Verscherpte coronamaatregelen: tot nader order worden de 
beeldvormende en oordeelsvormende vergaderingen digitaal in plaats van 
fysiek gehouden.
 
Commissie Regiozaken 7 december 2021 – aanvang 21.00 uur 
– MSTeams
De volgende agendapunten komen aan de orde:
• Holland Rijnland
• Servicepunt71 – Zienswijze begrotingswijziging 3 en 4 Servicepunt71 

2021
• Omgevingsdienst West Holland
• Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden
• Verbonden partijen en overige samenwerkingen
• Samenwerking in de Leidse Regio

Beeldvorming Ruimte 9 december 2021 – aanvang 21.00 uur 
– MSTeams
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 of wilt u digitaal 
deelnemen (beeldvorming) of inspreken (commissie, oordeelsvorming), 
mail met de griffie via  griffie@oegstgeest.nl. 

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste 
nieuws van gemeente Oegstgeest? 

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

Vergunningen en Bekendmakingen
Ingekomen aanvragen 
omgevingsvergunning
• Cornelis Dopperlaan 14 – bouw 

carport (26-11-2021/6547703)
• Endegeesterstraatweg 5 

(Kasteellaan)  – kappen boom 
(24-11-2021/6540811)

• Rustenburgertuin 23 – 
aanpassen parkeerplaatsen 
(23-11-2021/6538231)

• Geversstraat 54 – 
plaatsen entreepoort 
(23-11-2021/6539679)

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. 

• Eli Heimanshof 93 – bouw 
dakopbouw woning 
(25-11-2021/Z/21/149891)

• Koninginnelaan 15 – kappen boom 
(26-11-2021/Z/21/151000)

Verleende vergunningen
• Standplaatsvergunning t.b.v. 

Vishandel Jac. Van der Plas & 
Zonen, parkeerterrein Lijtweg, 23 
december 2021, Z/21/150915 (24 
november 2021) 

• Standplaatsvergunning t.b.v. 
Smiling Coffee, Klinkenbergerplas, 
jaarlijks van 1 april tot 1 oktober, 
Z/21/149495 (22 november 2021) 

Bezwaar
Tegen de verleende 
omgevingsvergunningen 
reguliere procedure en de 
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.

Informatie
Ingekomen aanvragen, verleende 
omgevingsvergunningen en 
verleende omgevingsvergunningen 
reguliere procedure 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.
 

Jonge helden gezocht!
Ze zijn er genoeg in Oegstgeest, 
dat weten we zeker! Maar waar? 
We hebben jullie hulp nodig in 
onze zoektocht naar jongeren, in 
de leeftijd tussen de 12 en 24 jaar 
die zich vrijwillig inzetten voor een 
ander. We willen ze in het zonnetje 
zetten en eren met een Oegstgeester 
jongerenpenning! Nomineer vóór 
8 december een jongere die in 

Oegstgeest woont of actief is via 
onze website  www.oegstgeest.
nl/jongerenpenning. Daar vind je ook 
het aanmeldingsformulier.

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?   

Vanaf 2022 is het gemeentehuis 
op vrijdagmiddag GESLOTEN

Vanaf 1 januari 2022 zal het gemeentehuis gesloten zijn op 
vrijdagmiddag vanaf 13.00 uur. Dat betekent dat u uw nieuwe 
paspoort, identiteitskaart of rijbewijs niet op vrijdagmiddagen op 
kunt halen. 
  
Wilt u zaken regelen met de gemeente? In veel gevallen kunt u dat 
digitaal doen via  www.oegstgeest.nl. Is het nodig om naar het 
gemeentehuis te komen, bijvoorbeeld voor de aanvraag van een 
paspoort? Dan maakt u eenvoudig een afspraak met de afdeling 
Publiekszaken via de gemeentelijke website. Voor andere zaken 
bent u van harte welkom op:  

• op maandag van 09:00 uur tot 17:00 uur
• op dinsdag van 09:00 uur tot 17:00 uur
• op woensdag van 09:00 uur tot 20:00 uur
• op donderdag van 09:00 uur tot 17:00 uur
• op vrijdag van 09:00 uur tot 13:00 uur


