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Bewonersbijeenkomst september 2014 
Op woensdag 10 september vond de tweede 
bewonersbijeenkomst van 2014 plaats. In de raadzaal van 
het gemeentehuis gaven wederom veel bewoners van Nieuw-
Rhijngeest blijk van belangstelling voor deze bijeenkomst. 
De heer Alexander de Vries, projectleider Nieuw-Rhijngeest 
nam het woord en gaf met ondersteuning van een PowerPoint 
presentatie informatie. Uit de zaal kwamen vervolgens vragen 
en opmerkingen, met name over de verkeersveiligheid van 
- en in - de wijk. We starten dan ook met dit belangrijke 
onderwerp. 

Verkeersveiligheid
Inrichting ingang wijk en HETDOK
De entree naar de 
wijk wordt verbreed 
zodat autoverkeer, 
vrachtverkeer en 
bussen elkaar beter 
kunnen passeren. 
Daarnaast wordt 
er een boom en 
enig struikgewas 
weggehaald om 
meer overzicht te krijgen op het Rustenburgerpad. Ook 
worden er extra lantaarnpalen aangebracht om de entree 
beter te verlichten. Richting HETDOK worden op meerdere 
locaties voetgangers- en oversteekplaatsen aangebracht 
(zebra’s) en wordt er een aparte strook ingericht om 
schoolkinderen te brengen en te halen. Momenteel is de 
gemeente Oegstgeest bezig om te bezien of en zo ja wanneer 
de opstelplaats voor vrachtwagens kan worden verplaatst. 

Overal in de wijk zijn 30 km verkeersborden 
geplaatst. De voetbaldoeltjes worden verplaatst 
naar het terrein van de school. 

Verkeerslichten
Wat betreft de instelling van de verkeerslichten bij de ingang 
van de wijk meldt de politie dat er met enige regelmaat is 
gecontroleerd. Uit de resultaten bleek dat er in verhouding 
niet heel erg veel door rood werd gereden. Waar wel rekening 
mee gehouden moet worden is dat Nieuw-Rhijngeest een wijk 
in aanbouw is. Het resultaat hiervan is dat de verkeersstroom 
in de richting van ondergenoemd kruispunt groter is 
geworden. Om optimaal te kunnen/gaan handhaven zegt de 
politie dat dit kan op het moment dat de inrichting van de 
weg en de verkeerslichten goed zijn ingericht en afgesteld. 
De heer De Vries heeft binnen gemeente Oegstgeest 
geïnformeerd naar aanleiding van de vraag van de bewoners of 
het mogelijk is om camera’s te plaatsen bij de verkeerslichten. 
Dit is niet het beleid van gemeente Oegstgeest; er worden 
geen camera’s geplaatst. 

Zilverstein
Om te kunnen handhaven op gevaarlijk geparkeerde auto’s 
in Zilverstein is het advies van de politie om een melding te 
maken bij de politie. Dan kan ter plaatse worden beoordeeld 
of er sprake is van gevaar en of hinder.

Drie Gebroeders
De verkeerssituatie bij de brug, waar van rechts komend 
verkeer uit de Drie Gebroeders voorrang heeft is (nog)niet 
ideaal. Gemeente Oegstgeest heeft toegezegd dat bij de 
definitieve inrichting van de wijk deze situatie verbeterd zal 
worden.

Overige zaken
-  In het meest noordelijke deel van Nieuw-Rhijngeest 

(grenzend aan de gemeente Katwijk) is een ontsluitingsweg 
gepland door het gebied Frederiksoord Zuid. Dit is nodig om 
te kunnen gaan starten met de bouw van circa 80 woningen, 
die door ‘Van Erk ontwikkeling’ worden gerealiseerd. Dit 
plan grenst aan de Oude Rijn, Valkenburgerweg en het 
Waterbospark in Rijnsburg (gemeente Katwijk).

Beste lezer,
Dit is de vierde nieuwsflits van Oegstgeest aan 
de Rijn / Nieuw-Rhijngeest. In deze nieuwsflits 
leest u een beknopte weergave van de belang-
rijkste zaken en actiepunten die op de bewo-
nersavond in september 2014 zijn besproken. 
Ook geven wij u een impressie van de viering 
van het hoogste punt van de huizen van fase 5 
van de Waterspiegel en geven wij u een kijkje 
in de planning van de woningen die in 2015 in 
Oegstgeest aan de Rijn gaan komen.



-  Voor het deelgebied Kamphuizerpolder wordt gewerkt aan 
bestemmingsplannen. Zoals eerder gemeld zal dit gebied 
verder ‘vergroenen’.

-  Inzake de bouw van het appartementenblok ‘Botter’ (nabij 
Zilverstein) is gemeld dat de aanvoer van bouwmateriaal zal 
plaatsvinden via een op- en afrit direct gelegen aan de oprit 
naar de A44.

-  De bewoners van Oegstgeest aan de Rijn die nu een ligplaats 
hebben, ontvangen in 2015 een brief met informatie over 
tijdelijke ligplaatsen in 2015.

-  De oude woning die nu tijdelijk wordt bewoond (bij 
binnenkomst van de wijk aan de rechterkant), zal in de 
eerste helft van 2015 worden gesloopt. 

-  Vanaf zondag 14 december 2014 rijdt 
Arriva lijnbus 37 door de wijk. Deze 
lijn rijdt vanaf de Rijnsburgerweg in Rijnsburg via Nieuw-
Rhijngeest over de Oude Rijnsburgerweg, Schoonzicht en 
Rhijnhofweg. Daarbij wordt naar Corpus en tot vlakbij het 
LUMC gereden. Er komen twee haltes: een nabij de ingang 
van de wijk op de Oude Rijnsburgerweg en een bij Corpus. 

-  Voor de kliko’s aan de Sterreschans zijn hegjes geplaatst.
-  Over de door de bewoners gewenste doorsteek nabij het 

Bastion Hotel naar de bushalte aan de oprit van de A44 kan 
het volgende worden gemeld: In 2015 start de procedure 
om de reclamemast van het Bastion Hotel te kunnen 
verplaatsen. 

-  In het voorjaar van 2015 wordt Park Landskroon op detail 
niveau ingericht. Hierbij wordt ook rekening gehouden met 
kinderen die hier kunnen spelen. In de volgende nieuwsflits 
zal een tekening worden gepresenteerd van de plannen voor 
Park Landskroon.

-  Eind 2014 is de bestrating van 
de Sterreschans gereed. Ook 
worden er bomen geplaatst. 
Er komen Moerascypressen 
in het plantsoen (planning 
eerste kwartaal 2015) 
en de zogenaamde Valse 
Christusdoornen komen langs 
de hele Sterreschans (planning december 2014/ januari 
2015).

-  Als er vragen zijn van de bewoners over het vegen in / van 
de wijk, kunt u dit melden via info@oegstgeestaanderijn.nl 

-  Er zijn klachten binnengekomen over de overlast van 
hondenpoep in de groenstrook bij de Sterreschans en 
in park Landskroon. Het is in Oegstgeest verboden om 
hondenpoep achter te laten op de openbare weg (stoep, 
fietspad en rijweg). Ook grasvelden zijn uit den boze omdat 

kinderen graag op gras spelen. U kunt voor het opruimen 
van hondenpoep gebruik maken van hondenpoepzakjes, die 
u op de gemeentewerf kunt krijgen.

-  De verlichting in de wijk is onlangs gecontroleerd. Mochten 
er toch problemen zijn, meld u dit dan alstublieft via: info@
oegstgeestaanderijn.nl 

Hoogste punt Waterspiegel fase 5!
Een gezellige sfeer, blije kopers en goed weer! Donderdag 
16 oktober vierden de kopers van De Waterspiegel fase 5 het 
hoogste punt in de bouw. Samen met Wethouder Wendelien 
Tönjann van gemeente Oegstgeest metselden kopers Ramon 
Barends en Sandra Blikman een gevelsteen van één van de 
woningen. Na de officiële handeling was er voor de kopers 
gelegenheid om met elkaar kennis te maken. De planning is 
dat in het 1e kwartaal van 2015 de kopers de sleutel van hun 
nieuwe woning in ontvangst kunnen nemen.

Nieuws en vragen over Oegstgeest aan de Rijn 
Bezoek onze website www.oegstgeestaanderijn.nl, volg ons 
op Twitter (@OegstgeestRijn) of FaceBook (www.facebook.
com/oegstgeestaanderijn). Voor 
vragen kunt u bellen met het TIP 
via nummer 14071 (ma t/m vr van 
09.00 – 12.00) of mail ons via 
info@oegstgeestaanderijn.nl 
Het meest recente huizenaanbod 
in de wijk kunt u vinden op: www.
woneninoegstgeestaanderijn.nl
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Planning nieuwbouwwoningen Oegstgeest aan de Rijn
Bouwplan Start bouw Start oplevering

Bouwplan 5 Waterspiegel / Vliegend Hert 16 woningen Gestart Eerste kwartaal 2015

Bouwplan 6 / Wassende Maan-Griffioen-Schoonzicht: 44 woningen Oktober 2014 Tweede kwartaal 2015

Particuliere ontwikkeling: 4 woningen - Twee Gezusters Gestart Derde kwartaal 2015

Botter / Sterreschans: 45 appartementen December 2014 Vierde kwartaal 2015

Bouwplan 1 / Sterreschans: 8 woningen Januari 2015 Tweede kwartaal 2015

Bouwplan 1 Hofje van Rhijnwater / Coxhoorn: 2 + 8 woningen Februari 2015 Derde kwartaal 2015

Bouwplan 4 / Wassende Maan-Vliegend-Hert-Twee Gezusters: 43 woningen Februari 2015 Tweede kwartaal 2015


