Nieuwsﬂits

Beste lezer,
In deze nieuwsﬂits voor (toekomstige)
bewoners van Nieuw-Rhijngeest/
Oegstgeest aan de Rijn, vindt
u informatie over de volgende
onderwerpen: Bouwvak, Joop van der
Reijdenbrug, Inloopavond bouwlocatie
Nieuw-Rhijngeest Zuid, Save the Date,
Informatie, Festivals in Park Landskroon,
Kop van Rhijn en Bericht van BOAR.
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Joop van der Reijdenbrug

De brug is inmiddels opgeleverd en in gebruik genomen. Ook zijn de borden
met de naam en doorvaarhoogte op de brug bevestigd. Helaas heeft de Joop
van der Reijdenbrug sinds de ingebruikname een aantal keren ‘in storing’
gestaan. De ‘kinderziektes’ zijn op het moment van uitgave van deze nieuwsﬂits
nog niet allemaal verholpen. De diverse partijen die verantwoordelijk zijn voor
het oplossen van de problemen, doen er alles aan om de (vaak onverwachte)
storingen te verhelpen. Als er zich een storing voordoet is het noodzakelijk
dat de brug ‘open’ staat, zodat het vaarverkeer ten alle tijden door kan. Wij
begrijpen dat het voor de bewoners van ’t Duyfrak en Oegstgeest aan de Rijn/
Nieuw-Rhijngeest vervelend is en hopen dat de storingen spoedig verleden tijd
zijn. Via Facebook proberen wij u zoveel mogelijk te informeren.

Inloopavond bouwlocatie Nieuw-Rhijngeest Zuid

Op donderdag 13 juni vond er een inloopavond plaats in Hilton Garden
Inn. Tijdens deze avond is er een toelichting gegeven op de plannen van
Universiteit Leiden Vastgoed voor woningbouw in Nieuw-Rhijngeest Zuid. Er
was veel belangstelling voor de plannen. De Nota van Uitgangspunten, die
het gemeentelijk kader vormt voor het opstellen van het bestemmingsplan,
staat gepland om in september 2019 aan de gemeenteraad van Oegstgeest te
worden voorgelegd.

Bouwvak

Vanaf maandag 29 juli (week 31) tot en met
vrijdag 16 juli (week 33) is er bouwvakantie.
De bouwkeet van Dura Vermeer aan de
Rhijnhofweg (ter hoogte van nummer 10) is dan
ook gesloten. Hierdoor vervallen de wekelijkse
inloopmiddagen in deze periode.
Na week 33 bent u weer van harte welkom op
het inloopspreekuur, iedere woensdag tussen
14.00 - 15.00 uur.
Voor vragen kunt u – na de bouwvak – ook
terecht bij Michel Belt op nummer (06) 34 00
10 38 of mail: oegstgeest@duravermeer.nl
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Save the date

Op donderdag 19 september 2019 vindt de bewonersbijeenkomst plaats. Vanaf 19.30 uur is iedereen van harte
welkom in HETDOK om informatie in te winnen over de meest
recente ontwikkelingen in de wijk en vragen te stellen.

Kop van Rhijn

Informatie

Voor informatie over de wijk, kunt u terecht op de website op
www.oegstgeestaanderijn.nl. Houdt u gerust ook onze social
mediakanalen in de gaten!
@OegstgeestRijn en
@oegstgeestaanderijn

Festivals in Park Landskroon

In de maanden juli en augustus staan er 2 dancefestivals gepland
in Park Landskroon:
• het Puur Festival op vrijdag 26 juli van 17.00 - 00.00 uur
en zaterdag 27 juli van 14.00 - tot 00.00 uur op Park
Landskroon
• het LEF Festival op vrijdag 16 augustus van 14.00 - 21.00
uur op Park Landskroon.
De festivals bieden de bezoekers muziek, eten en ontspanning.
De gemeente Oegstgeest heeft met de organiserende partijen
duidelijke afspraken gemaakt over de veiligheid en het geluid.
De omwonenden ontvangen een brief met informatie over de
festivals. Op de afgesproken tijden gaat de versterkte muziek uit.
Mocht u tijdens of na het festival toch geluidsoverlast ervaren,
dan kunt u dat melden bij de Omgevingsdienst West-Holland via
telefoonnummer 0888-333 555 of een e-mail sturen naar info@
odwh.nl.

Bericht van de
Bewonersvereniging
Oegstgeest aan de Rijn

Maandag 8 juli heeft wethouder Glasbeek de oﬃciële handeling
verricht ter ere van de bouw van de 44 appartementen en
20 woningen in het nieuwbouwplan Kop van Rhijn. Begin
mei is aannemer Dura Vermeer gestart met het heiwerk van
de appartementen en aansluitend met het heiwerk van de
woningen in het nieuwbouwplan Kop van Rhijn te Oegstgeest. Op
het schiereiland waar de 44 luxe appartementen en 20 woningen
(unieke boothuizen, grachtenpanden en luxe watervilla’s)
op worden gebouwd is gekozen voor een wat stoerdere en
industriële stijl geïnspireerd op pakhuizen. Meer informatie op:
www.nieuwbouw-oegstgeestaanderijn.nl

in aanbouw zijnde wijk, met nog op te leveren woningen en
straten. De bewonersvereniging BOAR houdt zich hier nu mee
bezig. Het gaat dan vooral om de bestemming, de inrichting en
het beheer van de wijk.

Wijk-BBQ
Hoera het is Zomer! De kikkers kwaken en de pulletjes zijn
geen lelijke eendjes meer, maar heuse jonge zwanen, eenden
en futen. Zij vinden dat het water van de Binnenrijn in feite van
hen is. Voor de durfallen, die met hun rubberbootjes, kano’s
en zelfs zwemmend verkoeling zoeken en de voorzichtige
motorboot, gaan ze -op het laatst- toch wel opzij!

Inloopavond

De recente inloopavond in het Hilton openbaart dat de
plannen voor meer woningen, naast de al in aanbouw zijnde
bedrijfspanden, toch wel serieus genomen moeten worden.
Wel 800 woningen i.p.v. de eerder genoemde 400, verdeeld
over 300 studentenwoningen en 500 sociale woningen. De
regionaal afgesproken norm van 35% sociale bouw wordt door
de gemeenteraad gestand gedaan. Dit is wel even schrikken!
Dit kan waarschijnlijk niet zonder gevolgen blijven voor onze

Als spin-oﬀ van de inloopavond bij het Hilton Garden Inn, is
het aanbod gekomen om onze (jaarlijkse) Wijk-BBQ daar te
houden! Het Hilton wil meer betrokken zijn bij de wijk. Dit
aanbod is zo aansprekend voor ons als BOAR, dat wij hier graag
op ingaan. De kwaliteit van het Hilton met zijn vele faciliteiten,
biedt de gelegenheid elkaar in ontspannen sfeer te ontmoeten.
Noteer alvast in uw agenda: zaterdag 14 september 2019 vanaf
16.00 uur op het terras bij Hilton Wijk-BBQ. Meldt u aan bij de
BOAR via info@bewoar.nl, onder vermelding van BBQ 2019. U
ontvangt dan onze nieuwsbrief en nadere info over de BBQ.
Kosten voor de Wijk-BBQ per persoon (inclusief 2 drankjes):
€12,50 voor leden en niet-leden €17,50, kinderen (5 t/11jaar)
€7,50 en kinderen t/m 4 jaar gratis. Lidmaatschap BOAR € 7,50
per gezin per jaar. Voor meer informatie kunt u bellen met
06 4439 2544 of 06 2524 3243.
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