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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. Ook vindt u in deze 
nieuwsfl its weer informati e van de 
Watersportvereniging Binnenrijn en 
van  Bewonersvereniging Oegstgeest 
aan de Rijn (BOAR).

Melding openbare ruimte, nu ook via Fixi!
Zwerfvuil,	omgewaaide	boom,	kapott	e	
prullenbak, een losse stoeptegel, de 
lantarenpaal die niet werkt? Allemaal kleine en 
plaatselijke gebreken in de openbare ruimte. 
Om het doen van een melding openbare ruimte 
nog eenvoudiger voor u en voor de gemeente 
Oegstgeest te maken kunt u de Fixi-app 
gebruiken.
Fixi	is	een	app,	een	applicati	e,	voor	op	uw	
mobiele telefoon of tablet. Via deze app doet u 
eenvoudig ter plaatste een melding met daarin 
de relevante gegevens van het gebrek, eventueel 
aangevuld met de foto. U stuurt dit direct door 
naar de gemeente en wij ontvangen rechtstreeks 
uw melding openbare ruimte. Via de app kunt u 
alti	jd	de	status	van	de	melding	inzien.	Binnen	vijf	
dagen krijgt iedere geregistreerde Fixi gebruiker 
een	reacti	e.	Download	de	grati	s	Fixi-app	in	de	
Apple	Store	of	Google	Play	Store	of	via	de	site	www.fi	xi.nl.

Fietsbrug “De Navigator” 
Op 16 mei jl. werd het winnende ontwerp van de brug over de Oude 
Rijn tussen Oegstgeest aan de Rijn en Valkenburg (gemeente Katwijk) 
gepresenteerd.	Het	ontwerp	van	Syb	van	Breda	&	Co	architects	
en	Strukton	Infratechnieken	B.V.	–	BSB	Staalbouw	B.V.	kreeg	veel	
lof toegedicht. Het wordt een draaibrug met een scharnier. Een 
contragewicht in een pyloon houdt de open brug in evenwicht. Het 
draaipunt	komt	aan	de	kant	van	Katwijk	in	de	wijk	’t	Duyfrak.	Het	project	
wordt gedragen door de provincie Zuid-Holland, gemeente Oegstgeest 
en gemeente Katwijk. Op de website www.oegstgeestaanderijn.nl vindt 
u	onder	de	rubriek	‘nieuws’	bij	het	arti	kel	‘Niets	dan	lovende	woorden	
voor	ontwerp	draaibrug	Oude	Rijn’	het	fraaie	animati	efi	lmpje	wat	van	
“De	Navigator	”	is	gemaakt.	De	feestelijke	opening	wordt	verwacht	in	
november 2018. 

Wethouder Tönjann (Oegstgeest) en wethouder 
Van de Bent (Katwijk) snijden lachend de taart aan 
ter ere van het gekozen ontwerp van de fi etsbrug 
(foto: Wil van Elk).
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Werk in uitvoering
In de wijk worden de komende periode de volgende 
werkzaamheden uitgevoerd:
-   Start heiwerkzaamheden Parksingel fase 2, 53 woningen, 

staat gepland in week 27
-		Start	bouwactiviteiten	2	woningen	aan	de	Oude	
Rijnsburgerweg	(waar	voorheen	Informatiecentrum	in	oude	
woning	was	gevestigd)	staat	gepland	in	week	27

-  In het najaar worden er bomen (o.a. platanenbomen) en 
planten in het midden van het Rustenburgerpad geplant

-  In het najaar worden ook de bomen en planten bij de 
Vergulde	Draak	geplant	

-		Bij	HETDOK	wordt	het	transformatorhuisje	nog	in	het	groen	
gezet.	Naar	verwachting	wordt	medio	week	35	de	definitieve	
verlichting	bij	de	parkeerplaatsen	en	rondom	de	school	
aangebracht

Werkzaamheden die zijn uitgevoerd
-		De	bestrating	en	inrichting	van	de	Vergulde	Draak	(staat	

gepland in week 24) 
-	De	busbaan	is	verlegd.	De	bus	rijdt	nu	via	het	Duifhuislaantje
-  Aan de Sterreschans is de klimtoren geplaats en ook de 
tafeltennistafel	heeft	hier	de	vaste	plek	gekregen

-		Aan	de	Drie	Gebroeders	zijn	extra	palen	geslagen	voor	
tijdelijke	aanleg	van	boten

Er zijn in totaal nu vier speelplekken in de wijk gereed:
•	De	openbare	speelruimte	bij	HETDOK
•	De	speelruimte	in	de	Zilverstein
•	De	speelruimte	in	de	Sterreschans
•	De	speelruimte	in	Park	Landskroon

Buitenruimte HETDOK officieel geopend
Vrijdag	19	mei	was	het	Lentefestival	bij	HETDOK.	De	leerlingen	
van de school en hun ouders kwamen picknicken en deden 
mee	aan	diverse	activiteiten.	En	ook	de	kinderen	en	hun	
ouders	van	de	dagopvang	en	van	de	BSO	van	Stichting	
Kinderopvang Oegstgeest vierden dit leuke feestje mee! 
Tevens	kwamen	ook	bewoners	uit	de	wijk	een	kijkje	
nemen. Er was zowel binnen als buiten van alles te doen. 
Tijdens	het	festival	opende	wethouder	Jos	Roeffen	ook	‘de	
buitenruimte’ om de school: de speelweide, speeltuin, nieuwe 

Informatie voor hondenbezitters
(en niet-hondenbezitters)
De	regels	voor	hondenbezitters	zijn	vastgelegd	in	de	Algeme-
ne Plaatselijke Verordening (APV). Hier volgen in het kort de 
belangrijkste zaken (bron website gemeente Oegstgeest, mei 
2017) 

Opruimplicht
Hondenbezitters	 zijn	 verplicht	 om	 de	 hondenpoep	 van	 hun	
hond op te ruimen of achter te laten in het struikgewas. Het 
is verboden om hondenpoep achter te laten op de openbare 
weg	(stoep,	fietspad	en	rijweg)	en	grasvelden.	U	kunt	voor	het	
opruimen van hondenpoep gebruik maken van hondenpoep-
zakjes,	 die	 u	tijdens	 de	 openingstijden	 op	de	 gemeentewerf	
kunt ophalen.

Aanlijnen en uitrennen
In Oegstgeest is het binnen de bebouwde kom verplicht om de 
hond aan de lijn te doen.

Verboden voor honden
Op een aantal plaatsen in Oegstgeest mag uw hond beslist niet 
komen,	zoals	op	kinderspeelplaatsen	en	in	Park	Landskroon.

Controle en handhaving
De	gemeentelijke	opsporingsambtenaren	(GOA’s)	controleren	
de	naleving	van	de	regels.	Ze	spreken	hondenbezitters	aan	op	
hun gedrag. Een bekeuring is mogelijk, maar dit is een uiterste 
maatregel.

Losloopgebieden
In	Oegstgeest	mogen	de	honden	op	de	volgende	 locaties	 los	
lopen	en	op	een	omheind	veldje	kunnen	honden	rustig	hun	be-
hoefte	doen.	Op	deze	locaties	is	een	hondentoilet.	

Losloop locaties
Het	 Bos	 van	Wijckerslooth,	 Plantsoenen	 ten	 zuiden	 van	 het	
Oegstgeester kanaal (aan de President Kennedylaan), Groen-
stroken onder het hoogspanningsgebied in Haaswijk, Groen-
strook	langs	Hofdijck	en	Laan	van	Alkemade,	Recreatiegebied	
de Klinkerbergerplas (maar dan niet op speel- en zonnewei-
den),	Groene	Kerkje	–	Openbare	ruimte	rondom	de	begraaf-
plaats en het Vroege Vogelspark Poelgeest

Hondentoilet
Poelgeest	(in	de	spoorzone),	Buitenlust	(Surinamestraat),	Lan-
ge	Voort	(ter	hoogte	van	Admiraal	De	Ruyterlaan).Op	alle	an-
dere plaatsen in Oegstgeest moet de hond aan de lijn.
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fietsenrekken,	fraaie	bestrating	en	parkeerplaatsen	zijn	
klaar	voor	gebruik.	De	kinderen	werden	door	de	gemeente	
Oegstgeest getrakteerd op een heerlijk Italiaans ijsje en de 
wethouder overhandigde aan de kinderen van de school een 
gevarieerd pakket met fraaie sportballen. Hiermee kunnen zij 
lekker	spelen	in	de	speelweide	of	op	hun	‘schoolplein’.	Beide	
traktaties	vielen	erg	in	de	smaak	bij	de	kinderen.	

Start bouw 74 woningen Nieuw Rhijnzicht
Op vrijdag 2 juni jl. werd onder een mooi lentezonnetje 
de	eerste	paal	geslagen	voor	fase	1	van	deelplan	Nieuw	
Rhijnzicht.	Deze	eerste	fase	bestaat	uit	74	Stadswoningen,	
Parkrandwoningen	en	Watervilla’s.	Binnen	deze	hoofdtypes	
is	er	veel	variatie.	De	architect	voor	dit	project	is	Van	Manen	
Architecten	en	de	woningen	worden	gebouwd	door	Dura	
Vermeer. Alle 74 woningen zijn verkocht! Er waren maar liefst 
meer dan 1.000 gegadigden voor de woningen. 

De	kopers	wonen	momenteel	in:	Leiden	(29x),	Oegstgeest	(19x),	
Leiderdorp	(7x),	Rijnsburg	(4x),	Voorschoten	(5x),	Katwijk	(3x),	
Amsterdam	(3x),	’s	Gravenhage	(3x)	en	Beverwijk	(1x).
Wethouder	Wendelien	Tönjann	sprak	de	toekomstige	bewoners	
toe.	Zij	wenste	de	toekomstige	bewoners	veel	geluk	toe	in	de	
gemeente	Oegstgeest.	Door	loting	kon	een	van	de	toekomstige	
bewoners de eerste paal slaan. Hierna konden de kopers 
kennismaken met elkaar en werd er gezamenlijk gezellig 
gebarbecued. 

Parksingel fase 3 na de zomer in verkoop
De	planning	is	om	met	de	28	woningen	die	aan	Park	
Landskroon	worden	gebouwd,	na	de	zomer	in	verkoop	
te gaan. Er worden Parkrandvilla’s en Singelvilla’s 
gebouwd	in	diverse	prijsklasse.	Bezoek	de	website	www.
woneninoegstgeestaanderijn.nl	voor	meer	informatie.	

Kop van Rhijn
Direct	aan	de	Oude	Rijn,	de	Binnenrijn	en	het	haventje	bij	de	
entree van Oegstgeest aan de Rijn komt de Kop van Rhijn. Kop 
van	Rhijn	heette	eerst	‘Nieuw	Rhijnzicht	fase	2’.	Het	plan	heeft	
enige vertraging opgelopen doordat de gemeente Oegstgeest 
de	brug	tussen	Oegstgeest	en	Valkenburg	heeft	verplaatst.	Dit	

heeft	een	heel	gunstige	bijkomstigheid	voor	Kop	van	Rhijn:	het	
toekomstige	haventje	ligt	door	de	wijziging	pal	tegen	de	Kop	
van Rhijn. Een grote meerwaarde! 
BPD	ontwikkeling	biedt	straks	een	heel	gevarieerd	aanbod	van	
appartementen, penthouses, grachtenpanden, boothuizen 
en	watervilla’s;	de	statige	Kaai	met	44	
Havenappartementen en de 20 exclusieve 
Grachtenpanden	van	Dok	en	Kade	gaan	in	het	
4e	kwartaal	van	2017	in	de	verkoop.	Tot	die	tijd	
houdt	BPD	u	graag	op	de	hoogte	via	de	website	
www.kopvanrhijn.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).

Tips tegen woninginbraak
De	vakantie	periode	komt	er	weer	aan	
en het dievengilde is daar vaak ook 
goed van op de hoogte.
Een	paar	tips	om	inbraak	tegen	te	
gaan:
-  Plaats geen berichten op social media 
over	uw	vakantietrip.	Dieven	lezen	
vaak mee!

-	Doe	altijd	de	ramen	dicht.
-		Draai	de	deur	op	slot	en	zorg	dat	je	huis	een	bewoonde	
indruk	maakt.	Laat	bijvoorbeeld	de	post	en	kranten	door	
buren weghalen.

-		Monteer	daarnaast	stevig	hang-	en	sluitwerk	en	laat	geen	
sleutels	aan	de	binnenkant	van	de	deur	zitten.

Kijk	voor	meer	informatie	op	www.maakhetzeniettemakkelijk.nl	

Nieuws van Watersportvereniging Binnenrijn
Op	13	april	2017	is	de	Watersportvereniging	Binnenrijn	
officieel	opgericht.	De	vereniging	is	nu	ingeschreven	bij	de	
Kamer	van	Koophandel	en	het	bestuur	is	bezig	alle	informatie	
uit verschillende bronnen te verzamelen. Het bestuur bestaat 
uit	Dik	Blok	(voorzitter),	Frida	Steenblik	(secretaris)	en	Gerrit	
Smits (penningmeester). 
Daarnaast	zijn	er	natuurlijk	de	formaliteiten,	zoals	een	
bankrekening	openen,	die	we	aan	het	regelen	zijn.	Met	
medewerking	van	de	bewoners	van	De	Drie	Gebroeders	en	
de gemeente Oegstgeest is het gelukt om in april ongeveer 20 
tijdelijke	aanlegplaatsen	te	realiseren	voor	de	zomer	van	2017.	
De	meeste	boten	zijn	nu	aangemeerd.	Het	bestuur	probeert	



Inrichti ng van de wijk
Er	wordt	weer	volop	gebouwd.	De	wijk	Oegstgeest	aan	
de Rijn krijgt duidelijk zichtbaar zijn vorm. Qua bouwen 
en qua verkoop lijkt de (economische) crisis voorbij. 
De	wijk	raakt	ook	meer	af	wat	inrichti	ng	en	aankleding	
betreft	:	buitenruimte	van	brede	school	HETDOK,	met	een	
aantrekkelijke speelplek, is onlangs kakelvers opgeleverd. 
Er	hoeft		nu	niet	alleen	meer	virtueel	gevoetbald	te	worden.	
Het kan weer echt buiten in het gras met hier en daar wat 
echte	modder.	Ook	park	Landskroon	is	weer	bespeelbaar	en	
te	bewandelen	c.q.	te	gebruiken	als	openbare	recreati	eve	
ruimte.

Voorbij de crisis!
Terwijl	het	bouwgeweld	volop	aan	de	gang	is	in	het	hart	van	
de wijk en ook binnen de wijk naar een betere plek wordt 
doorgeschoven,	lijkt	het	ons	als	bewonersvereniging	fi	jn	
om u uit te nodigen om alvast voorbij de crisis te kijken, de 
zinnen	te	verzett	en	en	de	herrie,	bouwstof	en	het	vinden	
van	een	parkeerplek	en	de	herbestrati	ng	even	te	‘vergeten’.	
Er	is	al	langer	sprake	van	een	behoeft	e	aan	een	grotere	
wijk-	en	buurt	BBQ,	waar	oude	en	nieuwe	-	c.q.	toekomsti	ge	
bewoners elkaar kunnen ontmoeten. Ook willen we het park 
opnieuw en in bredere samenstelling ‘heropenen’, zodat 
kinderen met ouders en vrijwilligers (ook opa’s en oma’s 
zijn welkom als toezichthouders ) de weg naar het park als 
ontmoeti	ngs-	en	speelplaats	gaan	vinden.	

Uitnodiging voor acti e
Naast	een	positi	eve	bijdrage	van	de	gemeente/	VOF,	hopen	
we ook op uw bijdrage als vrijwilliger in de vorm van goede 
ideeën voor spel, en of als spelbegeleiders zodat we elkaar 
kunnen	afwisselen	in	acti	viteiten.	Dit	vraagt	wat	organisati	e!	
Vandaar ook via deze weg een oproep aan u om u nu aan te 
melden

BBQ op zaterdag 19 augustus
Als u mee wilt 
doen	aan	de	BBQ,	
stuurt u ons dan 
een mail onder 
vermelding van 
uw voorkeur voor 
deelname alleen 
aan de barbecue, 
met of zonder 
deelname van 
uw kinderen en 
geef ons even aan 
als u mee wilt helpen bij de spellen. U kunt uw gegevens 
mailen	naar	bewoar@hotmail.com		In	dit	mailbericht	
kunt u ook aangeven als u (nog) lid wilt worden van onze 
bewonersvereniging.
Volg	ook	onze	Facebook	pagina	‘Bewonersvereniging	
Oegstgeest aan de Rijn’. 

Bericht van Bewonersvereniging Oegstgeest aan de Rijn (BOAR) 

Oegstgeest aan de Rijn VOF
wenst u een fi jne 
zomervakanti e

de	laatste	beschikbare	ti	jdelijke	aanlegplaatsen	toe	te	wijzen.	
Dit	vraagt	veel	onderzoek	omdat	de	informati	e	divers	is	en	
gefragmenteerd beschikbaar voor het bestuur.

Het	bestuur	is	en	blijft		in	overleg	met	de	gemeente	
Oegstgeest	over	de	planning	en	uitvoering	van	de	defi	niti	eve	
aanlegplaatsen	aan	de	Binnenrijn.	Het	zal	naar	verwachti	ng	
nog enige maanden duren voor de gemeente Oegstgeest alle 
informati	e	kan	leveren,	die	nodig	is.	Zodra	het	bestuur	de	
informati	e	heeft	,	zal	die	informati	e	gedeeld	worden	met	de	
leden	van	de	vereniging.	Tevens	streeft		het	bestuur	ernaar	
eind	2017	de	eerste	Algemene	Ledenvergadering	(ALV)	te	
houden. 
Voor	informati	e	of	vragen	kunt	u	het	bestuur	per	mail	
bereiken	op	W.S.V.Binnenrijn@gmail.com


