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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

Vergunningen en Bekendmakingen
Ingekomen aanvragen 
omgevingsvergunning
• Clematislaan 67 – verplaatsen 

dakkapel voordakvlak woning 
(07-12-2021/657149)

• Geversstraat 30 – handelen 
in strijd met regels ruimtelijke 
ordening t.b.v een kringloopwinkel 
(13-12-2021/6580157)

• Marelaan 34 – uitbreiden 
bijgebouw (13-12-2021/6583531)

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. 
• Geversstraat 33 – kappen 

twee bomen (09-12-2021/ 
Z/21/150488)

• Lange Voort 46 – verbouw 
woning, bouw kelder en 
plaatsen erfafscheiding 
(13-12-2021/Z/21/145139)

• Louise de Colignylaan 
3 – uitbreiden woning 
((10/12/2011/Z/21/146441)

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.
• Rijnzichtweg 169 – vervangen 

berging (6446071) 
• Terweeweg 2 – aanleg inrit 

(6441771)
• Zoutkeetlaan 1 - wijzigen gevel en 

plaatsen erfafscheiding (6367865)

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.

 Mededeling 
verkeersbesluiten
• Een gehandicaptenparkeerplaats 

op kenteken aan te wijzen nabij 
Warmonderweg 26 door middel 
van het plaatsen van het bord 
E06 met onderbord “51-PT-ZV” 
zoals bedoeld in bijlage 1 van het 
Reglement Verkeersregels en 
Verkeerstekens 1990.

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

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

Laag inkomen? Stap over op collectieve zorgverzekering
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.

Lees er meer over en kijk 
of u in aanmerking komt 
op  www.oegstgeest.nl/
collectievezorgverzekering.

Wens een statushouder een mooi 2022 en stuur een kaartje
Begin november zijn 175 
statushouders warm verwelkomd 
door de gemeenschap van 
Oegstgeest. In het Hoefijzergebouw 
achter het gemeentehuis vinden 
zij een tijdelijk onderkomen. 
Veel inwoners van Oegstgeest 
ondersteunen het onderdak voor 
deze mensen in een moeilijke 
levensfase van harte. Wenst u hen 
ook een mooi 2022? Doe dan mee 
met onze kaartenactie en stuur een 

kaartje met een mooie wens voor het 
nieuwe jaar. Zo’n klein gebaar kan veel 
voor iemand betekenen! Bewoners 
van Marente Van Wijckerslooth doen 
ook mee en maken met elkaar een 
aantal mooie kaarten.

Hoe kunt u meedoen?
Stuur uw kaartje of kaarten voor 20 
december naar het gemeentehuis. 
Een mooie kindertekening met wens 
is natuurlijk ook een leuk idee. (géén 

pakketjes a.u.b.) Wij verzamelen alle 
kaartjes en zorgen in samenwerking 
met het COA dat ze goed terecht 
komen.

Stuur uw kaartje naar:
Kaartenactie Gemeente Oegstgeest
Postbus1270
2340 BG Oegstgeest
U kunt uw kaart of kaarten ook 
afgeven bij de balie van het 
gemeentehuis.

Update sociale kaart
In het voorjaar van 2022 brengen 
we een nieuwe Sociale kaart voor 
Welzijn en Ondersteuning van 
Oegstgeest uit. In 2020 verscheen 
de sociale kaart voor het eerst in een 
handzaam boekje. Organisaties en 
inwonersinitiatieven konden zich 
kort presenteren en overal stonden 
contactgegevens bij. Wij houden de 
wijzigingen door het jaar heen  

bij in de digitale versie op  www.
oegstgeest.nl/socialekaart/ van de 

sociale kaart, maar voor het gedrukte 
exemplaar in 2022 vragen wij u om de 
gegevens van uw organisatie extra te 
checken en wijzigingen/aanvullingen 
aan ons door te geven. 

Heeft u het boekje als inwoner 
ontvangen? Dan horen wij graag van 
u als er verbeteringen mogelijk zijn. 
Dit mag naar  sociaalmakelaar@
oegstgeest.nl. Bedankt voor uw 
reactie!

Uitkomsten Inwonersenquête 2021
Dit voorjaar hebben we een peiling 
gehouden onder inwoners over 
diverse actuele gemeentelijke 
beleidsonderwerpen. Dit onderzoek 
wordt elke twee jaar gehouden. 
In totaal deden 668 inwoners 
mee. Hartelijk dank daarvoor! 
Onderstaand leest u een greep uit 
de resultaten. De uitgebreidere 
toelichting en de totale rapportage 
vindt u op  www.oegstgeest.nl bij 
de nieuwsberichten.

• Ook dit jaar zijn er positieve 
cijfers. Het woongenot in de buurt 
scoort een 8,3 en de gemeentelijke 
dienstverlening een 7,3. Veel 
inwoners zijn positief over de 
toegankelijkheid (90%) en het 
onderhoud (76%) van het openbaar 
groen. Veel inwoners zijn actief in 
het scheiden van afval, met name 
van glas en papier, en het aantal 
inwoners met zonnepanelen steeg 
naar 38%.

• De afgelopen twee jaar dacht 
38% van de inwoners mee met 
de gemeente. Meestal door de 
reageren op plannen via inspraak 
of participatie (23%). Zij zijn 

minder positief over het resultaat 
daarvan dan in 2019 en gaven 
vaker aan dat het proces nog loopt, 
waardoor zij geen oordeel kunnen 
geven. 

• Respondenten zijn dit jaar minder 
positief over het gemeentebestuur. 
Het best scoort de wijze waarop 
de gemeente wordt bestuurd (28% 
positief en 17% negatief), gevolgd 
door de ruimte die burgers en 
organisaties krijgen om ideeën 
en initiatieven te realiseren (27% 
positief en 20% negatief). Helaas 
vond dit jaar slechts 14% van de 
respondenten dat de gemeente 
doet wat ze zegt en 19% dat de 
gemeente luistert naar hun mening. 
We zien hier een verschuiving van 
mensen die positief oordelen naar 
mensen die voor ‘neutraal’ kozen.   

We zijn over het algemeen tevreden 
als we de resultaten van de 
inwonersenquête bekijken. De score 
over het gemeentebestuur raakt ons. 
Helaas biedt de inwonersenquête ons 
geen nadere toelichting. We zullen 
deze resultaten daarom de komende 
periode onderzoeken. 


