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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: tot nader order worden de 
beeldvormende en oordeelsvormende vergaderingen digitaal in plaats 
van fysiek gehouden.
 
Oordeelsvorming Burger 11 januari 2022 – aanvang 20.00 uur 
– MSTeams
De volgende agendapunten komen aan de orde:
• Meerjarenonderhoudsprogramma Openbare Ruimte 2022 – 2027
• Gevers Deutz Terweeschool

Oordeelsvorming Burger 13 januari 2022 – aanvang 20.00 uur 
– MSTeams
De volgende agendapunten komen aan de orde:
• Huisvesting Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) Leo Kanner
• Resultaten inwonersenquête 2021
• Stukken ter kennisneming

Oordeelsvorming Ruimte 13 januari 2022 – aanvang 20.00 uur 
– MSTeams
De volgende agendapunten komen aan de orde:
• Vaststellen bestemmingsplan Haarlemmertrekvaart 31-33
• Vaststelling bestemmingsplan 1e partiële herziening Poelgeest 

(Sportpark Overveer)
• Toekomst La France locatie
• Vaststelling gevallen adviesrecht raad, gevallen verplichte 

participatie en gevallen uitgebreide procedure bij buitenplanse 
omgevingsplanactiviteiten en delegatiebesluit

• 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 (commissie, oordeelsvorming), 
mail met de griffie via  griffie@oegstgeest.nl. 

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

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!

Dagje weg of op vakantie? 
Doe het licht aan en de deur op slot!
De kerstvakantie en de feestdagen komen er weer aan. Veel mensen gaan 
een dagje weg op bezoek bij familie of op vakantie. Criminelen slaan daarom 
in deze periode vaak hun slag, omdat zij minder goed zichtbaar zijn in het 
donker. Geef inbrekers daarom geen kans om in te breken in uw woning. 

Hieronder staan tips om een 
woninginbraak te voorkomen: 
• Sluit altijd uw ramen en doe de 

deur op slot als u (even) het huis 
uit gaat. Laat ’s avonds een lamp 
aan, zodat het lijkt alsof iemand 
thuis is. Dit kan met tijd- of 
schemerschakelaars.

• Laat uw buren altijd weten dat u op 
vakantie gaat. Zij kunnen uw huis in 
de gaten houden. 

• Zorg ervoor dat er geen ladders, 

vuilcontainers of andere 
voorwerpen waar men gemakkelijk 
op kan klimmen bij uw huis staan. 

• Zorg ervoor dat er geen kostbare 
bezittingen in het zicht liggen. 

• Zorg voor een lege brievenbus. Laat 
een bekende om de twee dagen 
de post van de deurmat of uit de 
brievenbus halen. 

• Bel altijd 112 bij verdachte 
situaties.

Beste inwoners van Oegstgeest,

2021 heeft veel van ons allen gevraagd. 

Want wat hadden we graag afscheid 

genomen van corona en alles wat het met 

zich meebrengt. Wat wilden we graag terug, 

of juist vooruit, naar het normale leven. 

We zagen mooie voorbeelden van de 

solidariteit en de veerkracht in ons dorp. Er 

ontstonden steeds weer nieuwe initiatieven 

om elkaar te helpen, met een groot of klein 

gebaar. Via deze weg willen we alle inwoners, 

ondernemers, scholen, hulpverleners, 

verenigingen en andere maatschappelijke 

instellingen bedanken die keihard gewerkt 

hebben om de samenleving draaiende te 

houden. 

We hopen dat u deze feestdagen geniet van 

de mooie momenten, van gezelligheid in 

kleine kring. Ook vragen we u: blijf omkijken 

naar de mensen in uw omgeving die een 

berichtje of steuntje in de rug wel 

kunnen gebruiken. 

Ik wens u, namens het gehele 

college van burgemeester en 

wethouders, fijne feestdagen 

toe en een gelukkig en gezond 

2022. Let goed op elkaar!

Emile Jaensch 

Burgemeester

Zie daar, de 
afvalkalender 
voor volgend 
jaar!
Daar is ie dan, de nieuwe 
afvalkalender 2022. Op de 
kalender staat per wijk aangegeven 
wanneer de inzameling van gft- en 
restafval plaatsvindt. 
En om het u dit jaar makkelijk te 
maken wordt de afvalkalender in 
week 52 als bijlage gedrukt bij de 
Oegstgeester Courant. Geeft u 
hem een mooi en handig plekje? 
Natuurlijk is de afvalkalender 
en het stratenoverzicht ook 
weer op onze website te vinden. 
Kijk op  www.oegstgeest.nl/
afvalkalender. Heeft u vragen over 
de afvalkalender of de inzameling, 
bel ons op 14 071 of stel uw 
vraag via  www.oegstgeest.nl/
contactformulier .

Fijne jaarwisseling en tot volgend 
jaar! Team beheer & onderhoud

Milieustraat: extra open tijdens de 
kerstvakantie
Van maandag 27 december tot en 
met vrijdag 7 januari bent u van 
harte welkom tussen 08.00 en 
15.00 uur. Op de woensdagavonden 
zijn wij ook open van 18.00 tot 
20.30 uur. Let op! Op zaterdag 
25 december en 1 januari zijn wij 
gesloten. 

Breng uw afval alleen naar de 
milieustraat als het echt niet anders 
kan. Kom het liefst alleen of met 
maximaal 2 personen per voertuig. U 
volgt natuurlijk altijd de aanwijzingen 
op van onze collega’s. 
Wij wensen u fijne feestdagen en een 
gezond 2022!



Vergunningen en Bekendmakingen
Ingekomen aanvragen 
omgevingsvergunning
• de  Kempenaerstraat 95A – bouw 

dakterras (14-12-2021/6588053)
• Julianalaan 10 – vervangen 

berging/carport door berging 
(20-12-2021/6602959)

• Nassaulaan 45 – vervangen van 
enkel glas aan de voorgevel woning 
op de begane grond door HR++ glas  
(20-12-2021/ 6601757)

Verleende omgevingsvergunningen 
reguliere procedure
Het college van burgemeester en 
wethouders en de burgemeester van 
Oegstgeest maken bekend dat zij 
onderstaande omgevingsvergunning 
heeft verleend. De datum van 

bekendmaking staat bij het besluit 
vermeld. 
• Rustenburgertuin 

29 – aanbouw zijgevel 
(20-12-2021/Z/21/149132)

Van rechtswege verleende 
omgevingsvergunning
Het college van burgemeester en 
wethouders en de burgemeester 
van Oegstgeest maken bekend dat 
onderstaande omgevingsvergunning 
van rechtswege is verleend. De datum 
van bekendmaking staat bij het 
besluit vermeld.
• Jac. P. Thijsselaan 2 – bouw 

vrijstaand atelier en schuur met 
afdak (20-12-2021/Z/21/148329)

Weigering omgevingsvergunning
Het college van burgemeester en 
wethouders en de burgemeester van 
Oegstgeest maken bekend dat zij 
onderstaande omgevingsvergunning 
hebben geweigerd. De datum van 
bekendmaking staat bij het besluit 
vermeld.
• Clusiushof 8 – 

uitbreiden sportschool 
(15-12-2021/Z/21/149566)

Bezwaar
Tegen de verleende 
omgevingsvergunning reguliere 
procedure, de van rechtswegen 
verleende omgevingsvergunning 
en weigering omgevingsvergunning 
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/weigering.

Verlengen beslistermijn
• Cornelis Dopperlaan 9 

en 11 – bouw berging 
(15-12-2021/6460227)

Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Oegstgeest maken bekend 
dat zij in het kader van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht 

hebben besloten voor deze aanvraag  
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.

Hout stoken? Denk aan de overlast voor de buurt
Een vuurtje stoken in de openhaard, 
houtkachel of vuurkorf, het is zo 
gezellig. Maar het stoken van een 
houtvuurtje heeft ook een andere 
kant. Want de rook die vrijkomt kan 
overlast veroorzaken. Zeker bij mist 
en windstil weer blijft de rook om 
het huis en in de buurt hangen. 

Bij het verbranden van hout 
ontstaat fijnstof in de lucht. Dat is 
ongezond voor uzelf en voor uw 

omgeving. Wist u dat 9 procent 
van de gezondheidsschade wordt 
veroorzaakt door luchtvervuiling 
uit woningen? Kinderen, ouderen 
en mensen met problemen aan hun 
luchtwegen hebben er extra last van. 
Laat het vuur daarom liever uit. 

Kijk in elk geval eerst even op 
 www.stookwijzer.nu. Daar ziet 
u meteen hoe het staat met de 
windkracht en luchtkwaliteit, en of er 

een stookalert van kracht is. 

Advies van energiecoaches
Stookt u hout om energiekosten te 
besparen? Er zijn betere oplossingen. 
Neem eens contact op met onze 
energiecoaches. Zij komen bij u langs 
en geven u persoonlijk advies over 
wat u in huis kunt doen om energie 
te besparen. Plan een afspraak 
met een energiecoach op  www.
gagoedoegstgeest.nl/energiecoaches.  


