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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 att enderen wij u hier op het 
zogenaamde’ inloopspreekuur’ dat 
plaatsvindt op donderdag 31 mei, 
tussen 19.30 – 20.30 uur in HETDOK. 
Hier kunt u rechtstreeks vragen 
stellen/in gesprek gaan met het 
projectt eam die voor - en in - uw wijk 
werkzaam zijn. In deze nieuwsfl its 
vindt u verder ook informati e van 
de Watersportvereniging Binnenrijn 
en van de Bewonersvereniging 
Oegstgeest aan de Rijn (BOAR). 
Beide verenigingen zijn ook met een 
afvaardiging aanwezig ti jdens het 
inloopspreekuur op donderdag 31 
mei.

Werkzaamheden
De werkzaamheden voor de bouw van de Jumbo, de overige 
winkelruimtes en de 74 woningen en 33 appartementen zijn 
in volle gang. De eerste 7 woningen van dit plan, gelegen aan 
de Oude Rijnsburgerweg en aan de Iepenrode (7 woningen) 
en Arendsduin (2 woningen) zijn vanaf 14 mei opgeleverd. Het 
Rustenburgerpad is - voor zo ver mogelijk – in defi niti eve vorm 
gemaakt. De planning van de Jumbo supermarkt is om op 1 
oktober haar deuren voor publiek te openen. 

Het fi etspad Van Swietenlaan (het tunneltje onder de A44) is in de 
week van 21 mei ‘open’ voor fi etsverkeer en voetgangers. 
Voor de bouwvakanti e (maandag 30 juli tot maandag 20 augustus 
2018) is de planning om het geluidsscherm gereed te hebben en 
zal Schoonzicht voor het verkeer open zijn. 

Na de bouwvakanti e zal de Oude Rijnsburgerweg (tot aan de 
brug Twee Gezusters / Drie Gebroeders) in fases worden voorzien 
van de defi niti eve bestrati ng. Om dit mogelijk te maken zullen 
er diverse omleidingen in de wijk worden aangegeven en zal er 
wellicht enige verkeershinder gaan komen. Over deze afsluiti ng 
en omleidingen zult u te zijner ti jd worden geïnformeerd. Deze 
werkzaamheden zullen tot medio november duren. 
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Fietsbrug De Navigator
De bouw van de fietsbrug is in volle gang en eind van 
dit jaar gereed. Tijdens de bouw van de brug wordt u op 
verschillende manieren op de hoogte gehouden. Voor 
algemene informatie over het project en de voortgang 
van het werk kunt u kijken op www.katwijk.nl/fietsbrug. 
Ook kunt u het werk volgen via Facebook: www.
facebook.com/FietsbrugOudeRijn. Bovendien wordt 
er vanuit dit project ook een nieuwsbrief in de wijk 
verspreid. 

Neighbours festival 2018 in Park Landskroon
Op zaterdag 25 augustus vindt in Park Landskroon het 
Neighbours festival plaats. Van 13.00 – 23.00 uur staan 
er diverse podia in het park. “Elk podium staat in het 
teken van een kenmerkende plek die tot de verbeelding 
spreekt. Samen met de klanken die bij de bestemmingen 
horen, nemen we jullie mee op reis!” aldus de organisatie. 
De gemeente heeft vergunning verleend voor het 
festival. Voor toegang is er een entreebewijs nodig. 
Meer informatie vindt u op: https://www.facebook.com/
NeighboursFestival/

Rijnlandroute
Voor meer informatie over de rijnlandroute kunt u 
terecht op www.rijnlandroute.nl Daar kunt u zich ook 
aanmelden voor de speciale nieuwsbrief over het 
verloop van de aanleg van de rijnlandroute. 

Kop van Rhijn
Kop van Rhijn is een nieuwbouwplan met allure. Hier 
leef je groots, direct aan de Oude Rijn, de Binnenrijn 
en aan het haventje in Oegstgeest aan de Rijn. Woon 
jij straks in een schitterend appartement of penthouse, 
uniek boothuis, grachtenpand of luxe watervilla met de 
mogelijkheid om een boot aan te leggen in de haven, 
voor de deur of onder je eigen woning?

De verkoop start in juni 2018. Meld je aan als 
belangstellende en blijf op de hoogte van de 
ontwikkelingen via 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).
Kijk ook eens op de website www.oegstgeest.nl of volg 
de gemeentelijke Facebook pagina voor actueel nieuws 
van onze gemeente.
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Oegstgeest aan de Rijn wordt een uniek 
nieuwbouwplan rijker: Villa Eiland Rhijnoever

Eerste ligplaatsen overgedragen aan 
Watersportvereniging Binnenrijn 

Op donderdagmiddag 3 mei 2018 was het zover. De 
eerste 26 ligplaatsen in de haven aan de Binnenrijn bij 
park Landskroon zijn door de gemeente Oegstgeest 
overgedragen aan de Watersportvereniging Binnenrijn. Het 
bestuur van WSV Binnenrijn is trots op de nu gerealiseerde 
ligplaatsen en is de gemeente en Dura Vermeer zeer 
erkentelijk voor het bereikte resultaat. Naar verwachti ng 

zullen in april 2019 nog 16 extra ligplaatsen aan de 
Binnenrijn klaar zijn en kan de vereniging meer bewoners 
van de wijk blij maken met een ligplaats voor hun boot.

De offi  ciële opening van de haven Binnenrijn zal binnenkort 
plaatsvinden. Het bestuur van WSV Binnenrijn is de 
afgelopen maand druk bezig geweest met het toekennen 
van de eerste ligplaatsen en inmiddels hebben de eerste 
leden van de vereniging hun boot aangemeerd op de aan 
hen toegewezen ligplaatsen. De wijk Oegstgeest aan de 
Rijn heeft  veel water en telt een groot aantal bewoners met 
boten. Deels liggen de boten aan eigen steigers en deels op 
ligplaatsen van de Watersportvereniging Binnenrijn. Samen 
gaan we er een mooie wijk met veilige vaarwegen van 
maken! Kijk voor meer informati e op www.wsvbinnenrijn.nl

Naar verwachti ng start BPD ontwikkeling in de 
zomer met de verkoop van Villa Eiland Rhijnoever. 
Wie hier een villa koopt, woont vaak direct aan de 
oevers van de Oude Rijn en de Binnenrijn. Langs 
rusti ge lanen komen 43 royale vrijstaande en twee-
onder-een-kapvilla’s, geïnspireerd op ’t Gooi en 
de rijzige landhuizen in Oegstgeest. Meld je aan 
als belangstellende en blijf op de hoogte van de 
ontwikkelingen. Kijk op www.villaeiland-rhijnoever.nl 
voor meer informati e. 



Uitnodiging inloopspreekuur 
Nieuw-Rhijngeest
Heeft  u vragen over de meest recente ontwikkelingen in uw wijk, kom dan naar het wijk  
inloopspreekuur op:

Donderdag 31 mei 2018 tussen 19.30 – 20.30 uur
in HETDOK

Bericht van Bewonersvereniging Oegstgeest aan de Rijn (BOAR)
Er wordt hard gewerkt in de wijk!
Zoals u eerder in deze nieuwsfl its hebt kunnen lezen wordt er 
druk gewerkt aan de aanleg van de fi etsbrug en de bouw van 
de Jumbo (inclusief woningen en appartementen). En wat 
te denken van de andere voorzieningen die nog gaan komen 
zoals de huisartsenprakti jk, fysiotherapie en een haven met 
horeca gelegenheid. Onze binding met het water en het 
genieten van elkaars gezelschap met een kleinere - of grotere 
hap, inclusief een goed glas, krijgt ook daar zijn kans. 
Ook andere delen in de wijk verrijzen als paddenstoelen uit 
de grond. We kunnen straks ook op de fi ets onder de A44 
door. Dit heeft  langer geduurd dan we hadden gedacht, maar 
het is toch maar gelukt!

Word lid van de 
Bewonersvereniging 
De bewonersvereniging wil in gesprekken 
met bestuur en ambtenaren graag een 
verbindende rol spelen en meezoeken 
naar creati eve en haalbare oplossingen 
voor de wijk. Zo praten wij met hen over de ruimtes voor 
opstelplaatsen van rolcontainers in onze wijk en het gebruik 
van Park Landskroon. Laat daarom ook uw stem horen!

Dit kunt u o.a. doen door lid te worden van de 
Bewonersvereniging Oegstgeest aan de Rijn en met ons mee 
te denken, te praten en te doen. Naast informati e uitwisselen 
op de Facebook pagina bewonersvereniging Oegstgeest 
aan de Rijn, kunt u ons mailen en berichten sturen op de 
volgende e-mailadressen: info@bewoar.nl en voor meer 
persoonlijke zaken op bestuur@bewoar.nl. 
Wij zoeken ook nog bewoners met een warm hart voor 
kunstuiti ngen om mee te denken in het verfraaien van de 
wijk met een kunstwerk in samenspraak met de sti chti ng 
cultuurfonds Oegstgeest. Ook daarvoor kunt u zich 
aanmelden bij ons. 

Wij hopen u weer te ontmoeten op het inloopspreekuur op 
donderdag 31 mei en / of bij de buurt barbecue, die aan het 
einde van de schoolvakanti e zal plaatsvinden.


