Nieuwsﬂits

Beste lezer,
In deze eerste versie van de online
nieuwsﬂits voor (toekomstige) bewoners
van Nieuw-Rhijngeest/Oegstgeest aan de
Rijn, vindt u informatie over de volgende
onderwerpen: Eerste nieuwsﬂits digitaal,
werkzaamheden in de wijk, waar vind
ik informatie, Rhijnhoeve, Eiland van
Oegstgeest, Buitenplaats Rijnweijde,
Kop van Rhijn, ParkSingel fase 4 en
sloepenhaven & horecapaviljoen.
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Eerste nieuwsﬂits digitaal
Dit is de eerste digitale nieuwsﬂits. Graag informeren wij u over de
stand van zaken in de wijk Oegstgeest aan de Rijn. In dit digitale
tijdperk hebben we besloten om de nieuwsﬂits te publiceren via
onze website (www.oegstgeestaanderijn.nl) en de publicatie van de
nieuwsﬂits aan te kondigen via Twitter (@OegstgeestRijn) en Facebook
(Oegstgeest aan de Rijn).

Werkzaamheden in de wijk
Voor de zogenaamde ‘rammelstroken’ en oversteekplaatsen bij het
Rustenburgerpad is met de gemeente Oegstgeest een herontwerp
gemaakt om een en ander verkeerskundig te verbeteren. Dit ontwerp
is door de gemeente Oegstgeest goedgekeurd. De indeling van
Rustenburgerpad wordt aangepast en veiliger gemaakt. Het streven
is om in april 2021 te starten met de uitvoering. Verder staat in de
planning om met de uitbreiding van brede school HETDOK en de bouw
van het medisch centrum eind 2021 klaar te zijn.

Waar vind ik informatie?
Heeft u vragen over kapotte straatverlichting, een losliggende
stoeptegel of zwerfvuil? Meld het met Fixi app of via het
contactformulier op de website van de gemeente (www.oegstgeest.
nl). Zo zorgen we samen voor een veilige en schone leefomgeving.
Als u vragen/opmerkingen heeft over de bouwwerkzaamheden die
in de wijk plaatsvinden, kunt u uw vraag mailen naar oegstgeest@
duravermeer.nl. Voor informatie over de wijk, kunt u ook terecht
op de website www.oegstgeestaanderijn.nl en informeren wij u
regelmatig via onze social mediakanalen;
@OegstgeestRijn en
@oegstgeestaanderijn.
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Kop van Rhijn
Deelplan Kop van Rhijn is bijna helemaal af. Aannemer
Dura Vermeer is hard bezig met de laatste loodjes, nadat
alle appartementen vorige maand zijn opgeleverd. Het
openbaar gebied rondom het appartementencomplex
wordt momenteel aangelegd. Verwachting is dat eind
mei het openbaar gebied ter plaatse gereed zal zijn. Dit
voor zo ver het openbaar gebied ter plaatse aangelegd
kan worden, rekening houden met de nog aan te leggen
sloepenhaven.

Rhijnhoeve
Wonen aan het water, in een hofje? Dat kan in de
nieuwe wijk van Oegstgeest aan de Rijn, in het deelplan
Rhijnhoeve. Er komen ca. 47 stijlvolle woningen tussen
de Oude Rijn en de Binnenrijn met Park Landskroon om
de hoek. Het nieuwbouwplan komt aan de Rhijnhofweg,
omringd door voornamelijk villabebouwing. Kijk voor meer
informatie over de nieuw te bouwen plannen in Oegstgeest
aan de Rijn op: www.nieuwbouw-oegstgeestaanderijn.nl

Foto: Dirk van Egmond

Eiland van Oegstgeest
Op het Eiland van Oegstgeest komen 11 vrijstaande villa’s
en 40 geschakelde villa’s. De prachtige villa’s hebben
de signatuur van statige woningen uit de jaren 20. Wit
gekeimde gevels, zwarte dakpannen en houtwerkaccenten
geven het plan allure. De speelse en wisselende
kapvormen brengen variatie in de eenheid. De verwachting
is dat de bouw in augustus-september van start gaat.

Foto: Dirk van Egmond

Buitenplaats Rijnweijde

ParkSingel fase 4

Mooi nieuws want alle woningen in Buitenplaats
Rijnweijde zijn verkocht! Inmiddels hebben de toekomstige
bewoners bij een online start bouw event, ook online met
elkaar kennis kunnen maken. De planning is om eind 2021
de eerste woningen op te leveren.

Goed nieuws voor de kopers van een woning in ParkSingel
fase 4. Aannemer Niersman is gestart met de bouw van de
8 ruime 2-onder-1-kap woningen met bijna allemaal een
tuin aan het water met aanlegplaats. De verwachting is dat
de woningen eind van dit jaar kunnen worden opgeleverd.
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Sloepenhaven en horecapaviljoen
In het verlengde van het Rustenburgerpad
in Oegstgeest aan de Rijn wordt medio 2022
een sloepenhaven met een multifunctioneel
horecapaviljoen aan de Oude Rijn gerealiseerd. De
ruimtelijke plannen voor het paviljoen worden de
komende maanden door de Gemeente Oegstgeest
getoetst. Daarna wordt een omgevingsvergunning
aangevraagd en is de verwachting dat begin volgend
jaar gestart wordt met de bouw van het paviljoen en
het in de late zomer van 2022 z’n deuren zal openen.
Als de vergunning is aangevraagd, kunt u dit lezen op
de website van de gemeente.
Initiatiefnemer Gosto real estate heeft als doel
met het multifunctionele horecapaviljoen een

sprankelende ontmoetingsplek voor de buurt en haar
omgeving te creëren.
Zodra het paviljoen gereed is, wordt het water voor
de sloepenhaven gegraven. De bedoeling is dat er
20 tot 25 aanlegplaatsen in de sloepenhaven komen.
Op welke wijze de aanlegplaatsen geëxploiteerd en
beheerd gaan worden, is de gemeente Oegstgeest
momenteel nog aan het onderzoeken. Een
mogelijkheid is om de haven te verkopen aan een
exploitant, die de aanlegplaatsen verhuurd en
beheerd. Een ander optie is om de aanlegplaatsen
aan particulieren te verkopen en dat de particulieren
door middel van het oprichten van een vereniging, de
jachthaven
I n t e r i ezelf
u rgaan
e nbeheren.
t e r r a s E e r s t e v e rd i e p i n g
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Sfeerimpressie multifunctioneel horecapaviljoen Oegstgeest aan de Rijn.
Perspectieven
Aan deze beelden kunnen geen rechten worden ontleend.
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Bron: Gosto real estate & Architect BINT architecten etcetera

exterieur II
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