Nieuwsflits

Beste lezer,
In deze nieuwsflits voor (toekomstige)
bewoners van Nieuw-Rhijngeest/
Oegstgeest aan de Rijn, vindt
u informatie over de volgende
onderwerpen: terugkoppeling
informatieavond, de wijkplattegrond,
inzameling gft- en restafval in NieuwRhijngeest, verkeersmeting, informatie,
kerstreces, inloopspreekuur, World
Cleanup Day, Gezondheidscentrum
Rhijngeest geopend en bericht van BOAR.

Terugkoppeling informatieavond
Medio september vond de informatie-/inloopavond
plaats voor de (huidige- en toekomstige-) bewoners
van onze wijk. In brede school HETDOK konden de
aanwezigen met behulp van de wijkplattegrond (zie
pagina 2), hun vragen stellen. Veel vragen konden
direct worden beantwoord. Over een aantal zaken
informeren wij u in deze Nieuwsflits, via een zgn.
‘Q & A’. Informatie over het recent gehouden
verkeersonderzoek leest u verderop in deze
Nieuwsflits.
Q:	Er rijden soms vrachtauto’s/bouwverkeer en
(toeristen-) bussen door de wijk die de uitgang
van de wijk niet kunnen vinden. Kan hier iets aan
worden gedaan?
A:	In overleg met de gemeente is er een
bebordingsplan voor de wijk opgesteld. Er komen
permanente verkeersborden om bussen en
vrachtverkeer naar de juiste route te verwijzen.
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Q:	Wat voor soort horeca komt er in de jachthaven?
A:	De onderhandelingen over de horeca in de jachthaven zijn (nog) niet
afgerond. Dit betekent dat er niet voor medio 2020 gestart kan worden
met realisatie en dat gedetailleerde informatie over wat voor soort horeca
er komt nog niet beschikbaar is. Mocht er meer informatie beschikbaar
komen, dan zullen wij dit via onze kanalen (website en/of facebook en/of
twitter) bekend maken.
Q: Wat zijn de bouwplannen rondom HETDOK?
A:	Deze bouwplannen zijn nog niet definitief, dus kunnen we hier op dit
moment nog niet communiceren.
Q: Komt er een woonwagenkamp in Oegstgeest aan de Rijn?
A:	Er komt geen woonwagenkamp in de wijk.
Q: Wat komt er precies bij deelplan 7 en wanneer is dat klaar?
A:	De plannen voor deelplan 7 (dit is het stuk grond aan het einde van de
Oude Rijnsburgerweg en Schoonzicht) zijn nog in een vroeg stadium en
worden nog nader uitgewerkt. De plannen voorzien op dit moment in
geschakelde woningen.
Q: E r lopen steeds meer honden in Park Landskroon. Kan hier iets aan worden
gedaan?
A:	Het gemeentelijk hondenbeleid is ook op park Landskroon van toepassing.
Q: E r wordt veel gefietst over het voetpad in Park Landskroon. Kan hier iets
aan worden gedaan?
A:	Er zullen extra verkeersborden worden geplaatst om duidelijker aan te
geven wat het fietspad is en wat het voetpad is.
Q: Kunnen er minder festivals worden gehouden in Park Landskroon?
A:	Dit verzoek kan aan de gemeente worden gedaan. Zie voor contact met de
gemeente; www.oegstgeest.nl
Q: Kunnen er meer speeltoestellen in Park Landskroon komen?
A:	Gemeente Oegstgeest meldt dat er geen extra speeltoestellen in het Park
komen. De prioriteit van de gemeente is nu om speeltoestellen in de hele
gemeente goed te onderhouden.

Q: K
 an er een trottoir bij Drie Gebroeders worden
aangebracht?
A:	Er komt geen trottoir bij de Drie Gebroeders. Het
straatprofiel is hier niet geschikt voor. Het is te
smal en ligt te dicht bij de watergang.
Q:	Kunnen de verkeersbroden bij de bruggen i.v.m. de
voorrangssituatie worden teruggeplaatst?
A:	Deze borden worden teruggeplaatst door
gemeente Oegstgeest.
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Q: K
 unnen de beton blokken op de hoek van de Oude
Rijnsburgerweg, hoek Schoonzicht, worden weggehaald?
A:	Deze betonblokken zijn destijds aangebracht ter bescherming
van de nieuwe bestrating, zodat bouwverkeer de bielzen niet
kon beschadigen. Nu het bouwverkeer niet meer door deze
route mag rijden, zullen de beton blokken worden verwijderd.
Q: Komt er een ondergrondse huisvuilopslag?
A:	Het gemeentelijk afvalbeleid is ook in onze wijk van
toepassing. De gemeente is bezig om beleid te maken over
eventuele ondergrondse containers voor kleding, glas etc.
Zodra er meer bekend is, kunt u dit lezen op de website van
de gemeente Oegstgeest.
Q: E r zijn gaten in de voegen van de zgn. rammelstroken aan de
voorzijde van het Rustenburgerpad.
A:	We zijn aan het kijken of en wanneer er eventueel iets aan
wordt gedaan.
Q: D
 e Twee Gezusters is eenrichting voor het autoverkeer en
twee richtingsverkeer voor de fietsers. Kan dit duidelijker
worden aangegeven?
A:	Het wegprofiel van De Twee Gezusters is te smal voor
twee- richtingsfietsverkeer. De weg is ingericht als
eenrichtingsverkeer.
Q: B
 ij de brug tussen Arendsduin en Die Gebroeders, is geen
separaat voetpad.
A:	Als de definitieve asfalt laag wordt aangebracht, zal de
scheiding tussen voetgangers en verkeer duidelijker worden
aangegeven.

Inzameling gft- en restafval in Nieuw-Rhijngeest
Rest- en gft-afval aanbieden
tijdens de feestdagen? Op
woensdag 25 december, Eerste
Kerstdag, wordt er géén rest
afval opgehaald. De inzameling
vindt eerder plaats dan u gewend
bent, namelijk op zaterdag 21
december. De inzameling van
gft op Nieuwjaardag, 1 januari
2020, vervalt ook. Deze wordt
later ingehaald, op zaterdag 4
januari 2020. Zet u het alvast in de
agenda?
Ter herinnering nogmaals de regels
voor het aanbieden van huisvuil:
• U zet de container op de ophaaldag vóór 07.30 uur buiten.
• Containers die te laat zijn aangeboden worden niet geleegd.
• Houd rekening met de vuilniswagen en zet de container niet uit
het zicht, bijvoorbeeld achter een auto. Ook containers ‘dubbel
geparkeerd’ aanbieden mag niet.
• De container weegt niet zwaarder dan 80 kilo.
• Heeft u stenen, puin en grond? Deze materialen horen niet in
de mini container, de vuilniswagen raakt hierdoor beschadigd.
Deze materialen worden ook niet geaccepteerd door de
milieustraat en voert u zelf af naar een door u gekozen afval
verwerkingsbedrijf.
Meer lezen over afval? Zie https://www.oegstgeest.nl/gemeente/
alles-over-afval/ In januari 2020 publiceert gemeente Oegstgeest
hier ook de nieuwe afvalkalender.

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
En als u vragen heeft, kijk dan gerust op de site van de gemeente
Oegstgeest (www.oegstgeest.nl)

Kerstreces
De bouwvakkers van Dura Vermeer zijn afwezig van maandag 23
december 2019 tot maandag 6 januari 2020.

Inloopspreekuur
Als u vragen/opmerkingen heeft over de bouwwerkzaamheden die
in de wijk plaatsvinden, kunt u uw vraag mailen naar oegstgeest@
duravermeer.nl U kunt ook bellen met de heer Michel Belt op
nummer (06) 34 00 10 38. Wilt u liever een persoonlijk gesprek?
Kom dan – ook in 2020 - gerust langs op het ‘inloopspreekuur’. U
bent op woensdag tussen 14.00 -15.00 uur van harte welkom in
de bouwkeet van Dura Vermeer. Deze bouwkeet vindt u aan de
Rhijnhofweg, ter hoogte van nummer 10.

Bericht van de
Bewonersvereniging
Oegstgeest aan de Rijn
Het is weer voorbij die hete zomer en ook de onstuimige
herfst is bijna ten einde.
Het is nu afwachten hoe de CO2 discussie zich zal
ontwikkelen en het klimaat neutraal bouwen (gasloos)
uitpakt voor de verdere afbouw van de wijk. Er zijn plannen
in de maak, voor nog zo’n 800 woningen op het terrein van
de Universiteit achter Park Landskroon en langs de Oude
Rijn. Dit zal voor de bestaande wijk impact zal hebben.

Behalve proeven aan de kwaliteiten van het Hilton
hotel tijdens onze gezellige WijkBBQ, hebben wij als
bewonersvereniging - naast het aankaarten van knelpunten
en wenselijkheden in de infrastructuur en verkeerscirculatie
van de wijk - in 2019 ook stappen gezet in het bijdragen en
promoten van buurtactiviteiten. Wij hebben een actieve
bijdrage geleverd aan het uitzetten van een buurtwandeling
voor heel Oegstgeest tijdens de Open Monumentendagen.
Hiermee werd onze identiteit als Oegstgeest aan de Rijn wat
breder uitgedragen.
Nu de wijk meer ‘af’ raakt kunnen we ons ook meer richten
op acties en nieuwe thema’s in de wijk. Dit kan ook door
bewoners en instanties worden aangedragen. Denk hierbij
aan ‘Buuv’, gericht op burenhulp tegen eenzaamheid, de
Cleanup Day en de vrijwilligersmarkt, waar vraag en aanbod
van -en naar vrijwilligers bij elkaar komen. Wilt u ook
meepraten of meedoen, word dan lid van onze b(l)oeiende
bewonersvereniging. U kunt zich altijd aanmelden als lid
van de bewonersvereniging via: info@bewoar.nl. Ook voor
vragen kunt u ons mailen.
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Gezondheidscentrum Rhijngeest geopend
Eind oktober is
Gezondheidscentrum
Rhijngeest geopend.
Het begrip
‘gezondheidscentrum’
relateert aan bredere
zorgverlening dan een
huisarts alleen. Naast de
nieuwe huisartsenpraktijk,
zal er ook een
fysiotherapeut starten in
de tijdelijke voorziening.
Ook zullen andere
paramedische disciplines
enkele dagdelen per week
praktijk houden, zoals de
verloskundigenpraktijk
Oegstgeest en een diëtiste. Het centrum bevindt zich nu in
een tijdelijk onderkomen vlak naast brede school HETDOK. Het
is de bedoeling dat binnen één tot twee jaar de permanente
huisvesting is gebouwd. De zorgverlening wordt dan uitgebreid
met een apotheker en een dependance van Atal Medial om
bloed te laten prikken.

World Cleanup Day 2019
Oegstgeest aan de Rijn deed op 21 september mee aan de World
Cleanup Day. Na afloop gingen er twaalf vuilniszakken vol afval
uit de wijk de door Dura Vermeer geleverde container in. Vooral
sigarettenpeuken en Red Bull blikjes, maar uiteraard ook blikjes

van andere merken, waterflesjes en snoepverpakkingen. Dura
Vermeer had zelf ook de bouwplaatsen geschoond. SKO van BSO
HETDOK heeft het Plastic Soep-pakket opgevraagd en zijn met
de kinderen met dit thema bezig geweest. De gemeente leverde
vuilniszakken en vijftien grijpers. Bakker Den Dulk, Jumbo en
Heeren van Katwijk sponsorde het lekkers voor de kinderen en
hun ouders. De organisatoren Tim en Christa Joan de Best kijken
terug op een geslaagde opschoonactie. Met 30 enthousiaste
buurtbewoners werd de wijk weer eens goed opgeschoond, maar
belangrijk is dat het schoon blijft! Gooi geen troep op straat,
zeker geen plastic. Ook geen sigarettenpeuken, filters zijn ook van
plastic. Dit kan niet worden afgebroken en schaad onze natuur.
Zie je toch ergens plastic liggen? Een kleine moeite om het op te
rapen en weg te gooien, zo kan iedereen bijdragen aan een beter
milieu. (Tekst en foto met dank aan Wil van Elk)

Verkeersmeting
De gemeente Oegstgeest heeft in de afgelopen periode op
diverse locaties in Oegstgeest verkeerstelingen gehouden,
waaronder op de Oude Rijnsburgerweg tussen Griffioen en
Schoonzicht in de wijk Oegstgeest aan de Rijn. Hierbij zijn
de aantallen voertuigen per richting geteld en is de gereden
snelheid geregistreerd. Er is geen onderscheid gemaakt in
voertuigcategorieën (zoals personenauto’s, vrachtwagens,
lijnbussen).
Resultaat
De telling laat de volgende resultaten zien voor een
gemiddelde werkdag:
- Het aantal voertuigen is 1.660 per dag, dit is beide
richtingen samen.
- De gemiddelde snelheid is 29,4 km/h.
Er is een methode, die wordt toegepast om na te gaan
of een snelheidslimiet overeenstemt met de weg en zijn
omgeving: de V85-regel. Dat is de snelheid die door 85% van
de automobilisten niet wordt overschreden en door 15% wel
wordt overschreden, op een weg met verkeer in normale
weers-omstandigheden. Deze regel weerspiegelt de snelheid
die een ruime meerderheid van automobilisten als redelijk
en veilig beschouwt in ideale omstandigheden. De V85 is
hier 35,5 km/h.
Conclusie
De gemeente is van mening dat bovenstaande resultaten
binnen de normen vallen en er geen aanleiding is tot het
nemen van maatregelen.

Wij wensen u heel gezellige feestdagen
en een voorspoedig 2020!
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