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Maart 2017 - nummer 8  

Beste lezer, 

In deze nieuwsfl its voor 
(toekomsti ge) bewoners van 
Nieuw-Rhijngeest/Oegstgeest 
aan de Rijn leest u informati e 
over de belangrijkste zaken die 
in uw wijk (gaan) plaatsvinden. 
Bovendien praten wij u ook graag 
bij over de ontwikkelingen in 
uw wijk. Daarom nodigen wij u 
uit voor de informati eavond op 
maandag 3 april in de raadzaal 
van het gemeentehuis. Hier 
zal ook het bestuur van de 
Watersportvereniging Binnenrijn 
i.o. aanwezig zijn om u nader te 
informeren over de verhuur van 
aanlegsteigers voor bootbezitt ers 
in de wijk én kunt u (nogmaals) 
kennismaken met de leden van 
BOAR (Bewonersvereniging 
Oegstgeest aan de Rijn). U bent 
vanaf 19.30 uur van harte welkom.

Melding openbare ruimte
Verlichti ng in uw straat kapot? Zwerfvuil? Kapot wegdek? 
Losliggende stoeptegel? Een omgewaaide boom? Kapott e 
prullenbak? Maak een melding openbare ruimte. Dit doet u 
door op de homepage van de website van de gemeente (www.
oegstgeest.nl) te klikken op het onderwerp ‘een melding doen’. Via 
de butt on ‘online regelen’ kunt u uw melding direct invullen. 

Werk in uitvoering 
Zoals u ongetwijfeld al hebt gemerkt, wordt er heel hard 
gewerkt aan de diverse bouwprojecten in onze wijk. Door deze 
werkzaamheden rijdt buslijn 37 van Arriva ti jdelijk niet door 
onze wijk. De planning is dat de dienstregeling in week 14 (vanaf 
maandag 3 april) wordt hervat. 
Bij de ingang van de wijk wordt de grond bouwrijp gemaakt om 
deelplan 8,9 en 10 te kunnen starten. De verwachti ng is dat in mei 
daadwerkelijk gestart wordt met bouwen. Het betreft  hier huizen, 
appartementen en ‘het winkelcentrum’. 

Ook rond basisschool Het DOK vinden nu diverse acti viteiten 
plaats. Er wordt groen gepland, er komen heesters, het 
speelmeubilair gaat worden geplaatst en er komen nieuwe 
parkeerplaatsen. De uitvoerders stellen veiligheid voorop en 
doen er alles aan om woon- en bouwverkeer zo goed mogelijk 
te scheiden. Ook is er frequent overleg met de directeur van de 
school om zaken af te stemmen. Tenslott e de verzamelcontainers, 
die ti jdelijk aan de Oude Rijnsburgerweg stonden, worden (ti jdelijk) 
verplaatst naar Schoonzicht en langs Luchtenburg zal (ti jdelijke) 
verlichti ng worden aangelegd.

Klimtol (draaiende
klimpiramide) 1800

Hightech klimtollen
Art. nr. CC 1800

Materiaal

Vrije valhoogte
Leeftijdsgroep
Speelfuncties

Toestelafmetingen

Benodigd beton

Fundering

Samenstellende delen

De foto's geven een indruk van het product; de computertekeningen zijn de technische weergave.

RVS mast en ring, touwconstructie van 16 mm
polyamide herculestouw, hydraulisch geperste
aluminium verbindingen

0,33 m
3 - 7 jaar // Capaciteit 5 gebruikers
balanceren, draaien, klimmen en klauteren,
ontmoeten/zitten

Ø 1,95 m, hoogte 1,80 m

0,5 m3

1 x 85 x 100 x 100 cm

1 rvs mast, wanddikte 3 mm
1 onderring van rvs buis Ø 5 cm
2 onderhoudsvrije lagers voor intensief gebruik
touwconstructies van gebreid 16 mm polyamide
herculestouw met hydraulisch geperste aluminium
verbindingen
Kleuren touw: blauw, paars, rood, groen, geel,
zwart en hennepkleur of een combinatie ervan.

Klimtollen zijn een doorontwikkeling van
traditionele vormen en functies. 
Door klimmen en draaien te combineren biedt een
klimtol bij uitstek speelwaarde voor grote
aantallen van kinderen, zelfs van verschillende
leeftijden. Omdat de hoofdfunctie klimmen is en
niet draaien (beperkte snelheid) blijft de
benodigde ruimte beperkt en is toepassing ook in
kleinere ruimtes mogelijk. 
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Balanceerstamtraject
Robuust robinia
Art. nr. 906110150R

Materiaal

Vrije valhoogte
Leeftijdsgroep
Speelfuncties

Toestelafmetingen

Montage excl. fundering

Benodigd beton

Fundering

Samenstellende delen

De foto's geven een indruk van het product; de computertekeningen zijn de technische weergave.

geheel van robuust robinia, spintvrij geslepen en
geschuurd; de kopse einden van de staanders zijn
voorzien van kruislings aangebrachte
houtdraadbouten, de boorgaten zijn opgevuld met
deuvels. Toestel standaard voorzien van lazuur
(transparante ademende beits).
0,70 m
3 - 12 jaar
adaptief spel, balanceren, oversteken

16,40 x 2,30 x 1,80 m

ca. 2 pers. x ca. 3 h

ca. 0,60 m3

6 x 50 x 50 x 80 cm

5 balanceerstammen 
2 steuntouwen
6 staanders

Net- en touwconstructies van UV-bestendig
6-strengs gebreide polyamidekabels met kernen
van verzinkt staal. De polyamidevezel is d.m.v.
inductie aan de staalkern verankerd. Diameter van
het touwmateriaal: balanceer- en steuntouwen 25
mm, netten 16 mm. Verkrijgbaar in de kleuren
rood, blauw, zwart, groen en hennepkleur.
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Parksingel fase 3
Parksingel 1 en 2 zijn in recordtijd 
verkocht. Een groot succes, waar spoedig 
een vervolg aan wordt gegeven met 
Parksingel 3. De huizen van Parksingel 
3 worden direct aan Park Landskroon 
gebouwd. Over de hele lengte van 
het gebied loopt water dat in directe 
verbinding staat met de Oude Rijn. En alle 
huizen die worden gerealiseerd krijgen 
een tuin, die aan het water grenst. De 
prachtige 2 onder kapvilla’s en vrijstaande 
villa’s zijn ontworpen op basis van de oud-
Oegstgeester architectuur. De definitieve 
beelden worden nog uitgewerkt. Voor 
meer informatie kunt u terecht op www.
woneninoegstgeestaanderijn.nl 

Informatie over Oegstgeest
aan de Rijn 
Informatie over Oegstgeest aan de 
Rijn vindt u op onze website www.
oegstgeestaanderijn.nl en/of www.
woneninoegstgeestaanderijn.nl. U kunt 
ons ook volgen op Twitter (@Oegstgeest 
Rijn) en Facebook (www.facebook.com/
oegstgeestaanderijn).

Basisschool Het DOK
Wellicht heeft u via basisschool Het DOK of via de media 
gehoord dat Het DOK een onzekere tijd tegemoet gaat, 
aangezien de school op 1 oktober 2017 niet voldoende 
leerlingen telt en daarmee volgens de regels van het Ministerie 
van OC&W niet snel genoeg is gegroeid. Enkele bewoners 
hebben vragen gesteld aan de gemeente. Om alle inwoners uit 
de wijk te informeren, geven we u graag de stand van zaken 
weer.

De situatie
Voor het stichten van een nieuwe school in de gemeente 
Oegstgeest moet de school binnen 5 jaar 298 leerlingen 
tellen, de zogenaamde stichtingsnorm van het Ministerie van 
OC&W. De school is helaas bij de start langzamer gegroeid dan 
verwacht, omdat de bouw van de wijk door de crisis vertraging 
heeft opgelopen. Het Ministerie kan besluiten dat Het DOK niet 
langer wordt bekostigd, waardoor sluiting van de school dreigt. 
Er zijn echter meerdere alternatieven. 

Kinderen in de wijk naar school
De gemeente onderschrijft het belang dat kinderen, die in de 
wijk Nieuw-Rhijngeest (komen) wonen, ook in deze wijk naar 
school kunnen gaan. Het voortbestaan van basisschool Het 
DOK is in eerste instantie een verantwoordelijkheid van de 
school zelf. In het afgelopen jaar is basisschool Het DOK flink 
gegroeid en de kwaliteit van de school is prima op orde. Ook 
de gemeente zal zich in het belang van ouders en kinderen uit 
de wijk ervoor inspannen om een basisschool voor de wijk te 
behouden.

Overleg tussen gemeente en de school
Tussen de school en de gemeenteraad heeft inmiddels een 
gesprek plaatsgevonden. De gemeente zal de school steunen bij 
haar aanvraag voor (opnieuw) een doorstart aan het Ministerie. 
Het aantal leerlingen zal volgens de prognose de komende 
jaren immers blijven groeien. Ook steunt de gemeente de 
school in haar zoektocht naar de alternatieven zoals een fusie 
of samenwerking met een ander schoolbestuur.



Bericht van Bewonersvereniging 
Oegstgeest aan de Rijn (BOAR)
In 2015 is de Bewonersvereniging Oegstgeest aan de Rijn offi  cieel 
van start gegaan. De bewonersvereniging zet zich vooral in voor 
verbetering van de leefomgeving van bewoners en het ondersteunen 
van sociale acti viteiten. We willen een platvorm bieden aan 
bewoners-initi ati even, die meehelpen om een bruisende wijk te 
creëren. Denk hierbij aan evenementen, buurtf eesten, sportt oernooi 
en spelmiddagen bij de nieuwe waterspeelplaats (met ouderlijk 
toezicht uiteraard).
Ook zijn wij voor de gemeente een gesprekspartner over 
onderwerpen, die de belangen van bewoners raken. U kunt hierbij 
denken aan onderwerpen zoals: beperking van de overlast van 
bouwacti viteiten, (verkeers-)veiligheid, speelvoorzieningen, groen, 
het voorzieningenniveau en wooncomfort. Dit alles wordt in het 
periodieke overleg met de gemeente ingebracht en er wordt 
gezamenlijk naar aanvaardbare oplossingen gezocht. Ook uw inbreng 
wordt hierbij zeer op prijs gesteld. Individuele burgers worden 
minder gehoord dan een vereniging en samen staan we sterker. Sluit 
u daarom bij ons aan! 

Wat hebben we tot nu toe gedaan en bereikt?
Wij houden de toezeggingen, zoals gedaan op informati eavonden 
van de gemeente, nauwlett end in de gaten en dringen aan op 
uitvoering. Ook praten wij met de gemeente over het realiseren 
van tussenti jds opgekomen wensen. In samenspraak met de 
vereniging is de verkeersveiligheid verbeterd. U kunt hierbij denken 
aan de chicanes in de Zilverstein met aanplant van bomen, 30 
km zones en aanbrengen van nodige schuine stoeptegels voor 

voetgangers, voor de kinderwagens e.d. 
Op burendag 2016 hebben wij met een 
aantal oude en nieuwe bewoners uit 
de wijk bloembollen uitgeplant in de 
grasvelden van park Landskroon (met 
hap en drank als afsluiti ng). De bollen 
hadden wij met elkaar ingezameld bij - 
toen nog - de biodiversiteitstuin van Vrij 
Groen. Ook de wijkwandeling van de 
gemeenteraad in juni 2016 is door ons 
voorbereid en gecoördineerd. En door 
onze aanbeveling zal de ontsluiti ngsweg 
van de wijk defi niti ef worden ingericht 
met fi etspaden aan twee zijden. Allemaal 
door inbreng van u als bewoners van het 
1e uur. 

Communicati e
De communicati e met de leden van de 
bewonersvereniging verloopt voornamelijk 
via mail en de Facebookgroep: 
Bewonersvereniging Oegstgeest aan de 
Rijn. Ook laten wij via een nieuwsbrief 
of deze nieuwsfl its regelmati g van ons 
horen. Jaarlijks vindt er een algemene 
ledenvergadering plaats. Het dagelijks 
bestuur vergadert regelmati g, waar u ook 
uw stem kunt laten horen.

Speerpunten en meedoen 
De bewonersvereniging heeft  op 
dit moment 4 speerpunten. Deze 
speerpunten zijn: de speelgelegenheden, 
de verkeersveiligheid, de 
groenvoorziening en het nader tot elkaar 
brengen van de buurt met gezamenlijke 
sociale acti viteiten. U kunt ook een 
bijdrage leveren door mee te denken en 
mee te doen! Misschien wilt u af en toe 
iets doen, misschien wilt u in het bestuur 
of een commissie. Via mail boar@
hotmail.com kunt u zich aanmelden als 
lid. Vermeldt in de mail uw naam en 
adresgegevens. Ook u zich al eerder had 
aangemeld, vragen wij u om u opnieuw 
aan te melden. Ook bent u welkom als 
donateur, zonder direct acti ef te worden. 
Wij vragen een lidmaatschapscontributi e 
van € 7,50 per adres, per jaar. Dit doen 
wij, omdat wij geen subsidie krijgen. 
Zodra u zich per mail aanmeldt, krijgt 
u van ons een bevesti gingsbrief met 
informati e over het lidmaatschap en 
berichtgeving vanuit de vereniging.
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Nieuws van Watersportvereniging 
Binnenrijn i.o. 
Op verzoek van bewoners van onze wijk, 
heeft  de gemeente Oegstgeest in 2013 de 
bewoners de mogelijkheid geboden zich 
in te schrijven voor een ligplaats voor een 
boot. Onder de inschrijvingen zijn begin 
2014 nummers toegekend. In de zomer 
van 2014 hebben de boten aangemeerd 
gelegen aan de Drie Gebroeders, in 2015 
en 2016 aan Jachtlust. Dit in afwachti ng 
van de defi niti eve aanlegplaatsen. Echter, 
door de bouwacti viteiten kunnen er 
sinds oktober 2016 geen boten meer 
worden aangemeerd en de defi niti eve 
aanlegplaatsen zijn op dit moment ook nog 
niet gerealiseerd. 

De gemeente heeft  het bestuur van de 
Watersportvereniging Binnenrijn i.o. de 
mogelijkheid geboden de toekomsti ge 
defi niti eve ligplaatsen en alle zaken erom 
heen te gaan beheren. Het bestuur gaat 
ervan uit, dat de bootbezitt ers met een 
toegekend nummer zich zullen aanmelden 
als lid. Voor de vereniging zullen zij 
contributi e gaan betalen en daarnaast de 
kosten voor beheer, inclusief de kosten die 
de gemeente in rekening gaat brengen aan 
de vereniging voor de ligplaatsen. Daardoor 
kan er mogelijk een verschil in prijs ontstaan 
per ligplaats, afh ankelijk van de groott e 
van uw boot (maximaal 7 meter) en plek 
langs de Binnenrijn. De vereniging zal de 
ligplaatsen toekennen, mede op basis van 
de afmeti ngen van de boot.

Afh ankelijk van het ti jdsti p waarop de gemeente de ligplaatsen kan 
opleveren, kunnen de eerste boten mogelijk in de loop van zomer 
2017 worden aangemeerd. Het aantal ligplaatsen is beperkt. Met 
de gemeente is het bestuur van de vereniging aan het onderzoeken 
of er ti jdelijke oplossingen gevonden kunnen worden in de wijk. 
Als u in 2014 een nummer voor een aanlegplaats toegekend hebt 
gekregen en in de wijk woont, dan nemen wij contact met u op. 

U kunt lid worden van Watersportvereniging Binnenrijn als u 
een boot heeft . In de afgelopen ti jd hebben zich ook meerdere 
mensen aangemeld voor de wachtlijst. Geïnteresseerden, die 
zich hebben aangemeld voor de wachtlijst, zullen wij binnenkort 
nader informeren. U kunt dan aspirant-lid worden en wordt op 
de wachtlijst geplaatst. Voor vragen kunt u contact opnemen 
met het bestuur van de Watersportvereniging Binnenrijn via 
W.S.V.Binnenrijn@gmail.com. Ook zijn wij maandag 3 april 
aanwezig, ti jdens de informati ebijeenkomst in het gemeentehuis.

Uitnodiging informati e avond
Nieuw-Rhijngeest
Voor informati e over de meest recente ontwikkelingen in uw wijk nodigen wij u graag uit
voor een bijeenkomst op:

maandag 3 april 2017 
in de raadzaal van het gemeentehuis.
Aanvang van deze avond is 19.30 uur en de avond duurt tot circa 21.00 uur.

Tot ziens op maandag 3 april!


