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Informatiecentrum in de wijk
Er gebeurt inmiddels zo veel dat wij u ook op een 
andere manier op de hoogte willen gaan houden van 
de meest recente ontwikkelingen in Nieuw-Rhijngeest. 
Daarom openen we binnenkort een informatiecentrum 
in de wijk. U kunt daar als huidige of toekomstige 
bewoner regelmatig binnenwandelen voor informatie, 
opmerkingen en vragen. Het informatiepunt is gevestigd 
aan de Oude Rijnsburgerweg en is iedere week open op 
woensdagmiddag van 13.00 tot 18.00 uur.

Nieuwe naam
Het is even wennen, maar uw wijk heeft een nieuwe naam 
gekregen en krijgt binnenkort ook een nieuwe website. 
Om de samenwerking tussen Bouwfonds en de gemeente 
te bekrachtigen en de positieve kracht van uw wijk in 
ontwikkeling te benadrukken heet de website voortaan 
www.oegstgeestaanderijn.nl. Deze site vervangt het oude 
www.levenisbeleven.nl.

Verkoop woningen aan het water
Inmiddels is ook gestart met de verkoop van een volgend 
bouwproject. Het gaat om woningen die direct aan
het water zijn gelegen en allemaal over een eigen 
ligplaats beschikken. De woningen zijn onlangs in de 
verkoop gegaan. Benieuwd hoe het bouwproject eruit 
komt te zien? Kijk op www.waterspiegeloegstgeest.nl of
www.oegstgeestaanderijn.nl. 

Het DOK
Binnenkort wordt de eerste paal van de nieuwe school 
geslagen. Het slaan van de eerste paal staat gepland voor 
21 juni. Het is met recht een mijlpaal te noemen. Het is 
de bedoeling dat basisschool Het DOK het schooljaar 
2014/2015 in de nieuwbouw kan starten. Ook de andere 
ruimtes moeten klaar zijn voor de huidige en toekomstige 
gebruikers.

Het Park
In het najaar van 2012 zijn we overeen gekomen met een 
particuliere eigenaar aan de Valkenburgerweg dat een 
deel van zijn grondgebied openbaar park wordt. Buiten 
wordt er al druk gewerkt en nog dit jaar is het landgoed 
grotendeels vrij toegankelijk voor bezoekers.

Winkelvoorziening 
We zijn druk bezig met de winkels bij de entree van de 
wijk. De eerste schetsen zijn gemaakt. Er wordt hard 
aan gewerkt om met de bouw van de winkels zo spoedig 
mogelijk te starten.

Beste lezer,

Het is weer hoog tijd voor een nieuwsbrief met daarin 
ook een uitnodiging voor een nieuwe bijeenkomst. Er 
gebeurt veel in Nieuw-Rhijngeest. Als u om u heen kijkt 
ziet u dat er hard gewerkt wordt aan de voortgang.



Verbinding Oude Rijn
Oegstgeest aan de Rijn ligt zoals u weet aan de oude Rijn. 
Momenteel is het niet mogelijk om vanuit de wijk naar 
de Oude Rijn te varen. Nog voor de zomer wordt deze 
doorgang feestelijk geopend. Het is dan mogelijk om 
vanuit uw woning naar de Kaag of Leiden te varen. 

Saneringswerkzaamheden
Tussen de Oude Rijn en de Rhijnhofweg (ter hoogte van 
huisnummer 55 t/m 61) wordt een perceel gesaneerd dat 
verontreinigd is met bestrijdingsmiddelen.

De saneringswerkzaamheden starten begin juni en nemen 
naar verwachting maximaal 3-4 weken in beslag. De 
werkzaamheden worden begeleid door een milieukundig 

adviesbureau en de Omgevingsdienst West-Holland. Er 
is voor omwonenden en voorbijgangers geen risico buiten 
dit te saneren perceel.

Graven van water
De komende periode (juni t/m augustus) wordt het 
aanwezige water langs de Sterreschans, Twee Gezusters 
en Drie Gebroeders verbreed van 2 naar circa 8 meter. De 
uiteindelijke breedte wordt circa 10 meter. Dit gebeurt bij 
oplevering van de woningen die grenzen aan het water. 
Ook wordt er een verbinding gemaakt naar de Oude Rijn. 
De “oude” Rhijnhofweg wordt hierdoor onderbroken. 
Fietsers en autoverkeer rijden na het graven van dit water 
over de twee bruggen en de “nieuwe” Rhijnhofweg ter 
hoogte van huisnummer 55 t/m 61.

Uitnodiging informatieavond
Voor meer informatie over de ontwikkelingen in uw wijk
nodigen wij u graag uit voor een bijeenkomst op

maandag 10 juni
in de Raadzaal van het gemeentehuis.
De bijeenkomst begint om 19.30 uur en duurt tot 21.00 uur.
Graag tot 10 juni.

Wethouder W. E. Tönjann

NieuwsFlits  |  Oegstgeest aan de Rijn  |  mei 2013
2


