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Beste lezer, 

In deze laatste papieren versie van de 

nieuwsfl its voor (toekomsti ge) bewoners 

van Nieuw-Rhijngeest/Oegstgeest aan de 

Rijn, vindt u informati e over de volgende 

onderwerpen: Nieuwsfl its gaat digitaal, 

Bewonersbijeenkomst mei geannuleerd, 

Werkzaamheden in de wijk, Waar vind 

ik informati e?, Verkoop ParkSingel fase 

4 van start, Buitenplaats Rijnweijde en 

Voortgang bouw Kop van Rhijn. 

Bewonersbijeenkomst mei geannuleerd
De gemeente Oegstgeest was in maart gestart met de voorbereidingen 
voor de organisati e van de bewonersbijeenkomst. Het was de bedoeling 
dat deze in mei zou plaatsvinden. Zoals bij u bekend, heeft  het 
coronavirus ervoor gezorgd dat dergelijke bijeenkomsten vooralsnog niet 
wenselijk zijn. We hebben daarom besloten de bijeenkomst niet door te 
laten gaan en zullen bezien wanneer we de informati eavond weer kunnen 
plannen. We hopen dat dit in de tweede helft  van dit jaar mogelijk zal zijn. 

Werkzaamheden in de wijk 
Er is gestart met de inrichti ng van het openbaar gebied ter plaatse van 
deelplan 17 (waterwoningen) inclusief de toegangsbrug. Dit is het gebied 
aan de Rhijnhofweg en Engelenburg. Ook bij deelplan 20-22 (Heren van 
Oegstgeest, aan het einde van de Sterreschans, nabij de Duyfh uislaan) is 
gestart met de inrichti ng van het openbare gebied. Zie voor platt egrond, 
onze website. 
Gemeente Oegstgeest is ook bezig met de voorbereidingen voor de 
reconstructi e van de Valkenburgerweg. De geplande periode van 
uitvoering van de reconstructi e is momenteel juni 2020. De bewoners 
zullen hierover nog nader worden geïnformeerd. 

Waar vind ik informati e? 
Als u vragen/opmerkingen heeft  over de bouwwerkzaamheden die in de 
wijk plaatsvinden, kunt u uw vraag mailen naar oegstgeest@duravermeer.
nl of bellen met de heer Michel Belt op nummer (06) 34 00 10 38. In 
verband met de huidige situati e met betrekking tot het coronavirus is er 
tot nader order geen ‘inloopspreekuur’ in de bouwkeet.
Voor informati e over de wijk, kunt u ook terecht op de website www.
oegstgeestaanderijn.nl en informeren wij u regelmati g via onze social 
mediakanalen;       @OegstgeestRijn en       @oegstgeestaanderijn. Als u 
vragen heeft  over bijvoorbeeld de afvalkalender of andere zaken, kijkt u 
dan gerust op de site van de gemeente Oegstgeest (www.oegstgeest.nl). 
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Nieuwsfl its gaat digitaal
Dit is de laatste nieuwsfl its op papier.
In dit digitale ti jdperk hebben we 
besloten om de volgende editi e(s) 
digitaal te gaan ‘verspreiden’ via 
Facebook (@oegstgeestaanderijn)
en via onze website
(www.oegstgeestaanderijn.nl).
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Verkoop ParkSingel fase 4 van start
Vrijdag 8 mei is de verkoop gestart van de 8 twee-onder-
een-kapwoningen in ParkSingel fase 4 aan de Oude 
Rijnsburgerweg en Schoonzicht. De woningen hebben 
wederom een karakteristieke, oud-Oegstgeester architectuur 
die we van de eerdere fasen van ParkSingel kennen. De ligging 
is prachtig en 6 woningen hebben de tuin aan het water met 
een ligplaats voor je boot. Voor meer informatie: 
www.nieuwbouw-oegstgeestaanderijn.nl/parksingel

Buitenplaats Rijnweijde
Naar verwachting start de verkoop van de 46 woningen 
van Buitenplaats Rijnweijde de tweede helft van mei. 

Een nieuwbouwplan met een geheel eigen karakter, 
meanderende, boomrijke lanen en een aansprekende jaren 
’20 architectuur. Het bestaat uit 28 herenhuizen, 14 ruime 
twee-onder-een-kapwoningen en 4 riante vrijstaande villa’s. 
Buitenplaats Rijnweijde komt aan de noordkant van Het DOK. 
Voor meer informatie: www.buitenplaats-rijnweijde.nl

Voortgang bouw Kop van Rhijn
De bouw van de 20 woningen en 44 appartementen van Kop 
van Rhijn is in volle gang. Wat wordt het mooi! Het vraagt in 
deze coronatijd soms wat creativiteit van de bouwvakkers, 
maar de bouw loopt gestaag door. Op de projectwebsite 
www.kopvanrhijn.nl worden regelmatig foto’s van de 
voortgang van de bouw geplaatst. De eerste opleveringen van 
de woningen staan gepland na de bouwvakantie in 2020 en 
voor de appartementen verwachten we in het eerste kwartaal 
van 2021 de eerste sleutels te kunnen overhandigen.

Foto: Dirk van Egmond

Concept impressie Buitenplaats Rijnweijde


