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TERUGBLIK ALGEMENE LEDENVERGADERING 22 APRIL 

Op 22 april 2021 is over de statuten een tweede Algemene Ledenvergadering gehouden (opnieuw 
digitaal). Deze vergadering had één agendapunt: de wijziging van de statuten, waarin ook de 
wijziging van de naam van de vereniging in Historische Vereniging Oegstgeest. Deze ledenvergadering 
was noodzakelijk omdat bij de eerste ALV over dit onderwerp het statutair vereiste minimum aantal 
aanwezigen (quorum) niet gehaald was. Er waren dit keer elf leden online aanwezig. Twee leden 
hadden per telefoon een stemverklaring afgegeven, drie anderen hadden via email een machtiging 
verstrekt. Na een korte inleiding van de voorzitter werden de nieuwe statuten met algemene 
stemmen aangenomen, waarmee vanaf nu Historische Vereniging Oegstgeest onze nieuwe naam is. 

 

ERFGOEDNOTA en OMGEVINGSVISIE 

Bij de behandeling van de Erfgoednota in de gemeenteraad op 15 april is deze in grote lijnen 

vastgesteld. Onze vereniging heeft in de aanloop hier naartoe op meerdere manieren inbreng 

kunnen leveren.  

Tegelijk dient het volgende onderwerp zich alweer aan. De gemeente werkt aan een Omgevingsvisie. 

Bij de bespreking van de Erfgoednota werd door meerdere raadsleden al geciteerd uit de presentatie 

die onze vereniging voor deze Omgevingsvisie heeft opgesteld. Van meerdere politieke partijen 

hebben we grote waardering gekregen voor de manier waarop we constructief meedenken maar ook 

onze grenzen stellen: 

- We vinden dat Oegstgeest al heel veel heeft bijgedragen aan de regionale 

woningbouwbehoefte – getuige de zeer hoge bevolkingsdichtheid in vergelijking tot de 

buurgemeenten 

- We vinden dat het groene karakter een essentieel element van onze gemeente is en willen 

dat behouden, met inbegrip van bijbehorende zichtlijnen naar belangrijke monumenten. 

- We pleiten voor een beschermde zone rondom Rijksmonumenten en Gemeentelijke 

monumenten. 

- Het aantal Gemeentelijke monumenten zou jaarlijks kunnen worden uitgebreid en we willen 

als Vereniging ook het Archeologisch erfgoed een prominentere plek geven. 

Inmiddels is bij de bespreking van de aangepaste plannen voor Endegeest op 28 april door de 

wethouder gemeld, dat twee gebouwen op Endegeest op ons verzoek gemeentelijk monument 

worden. Het gaat om het Entreegebouw en het Weidepaviljoen. 

Alle info met de presentatie over de Omgevingsvisie vindt u op historischeverenigingoegstgeest.nl 

FACTUUR LIDMAATSCHAPSGELD 

In de loop van de maand mei kunt u van onze penningmeester de factuur voor het lidmaatschapsgeld 

2021 verwachten. 
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TOEN OUD-OEGSTGEEST NOG “GLOEDNIEUW” WAS 

De plaatsing van de luchtfoto in de vorige Nieuwsbrief heeft enkele reacties opgeleverd: het jaartal 

kan niet 1921 zijn, zoals toen vermeld – maar moet van later datum zijn, gezien de aanwezigheid van 

enkele gebouwen die na 1921 zijn gebouwd. De foto hadden we op Internet gevonden: zonder 

bronvermelding. Weet u meer details? Stuur ze naar de secretaris van de Vereniging. 

 

OVER OEGSTGEEST 

Deze maand komt het nieuwe nummer van ‘Over Oegstgeest’ weer in de bus. Hieronder een kort 

overzicht van wat u kunt verwachten: 

De soldaten van de Postbrug 
Oegstgeestenaren aan het woord. Je woont ‘op’ Oegstgeest en niet ‘in’ 
Uit het archief gelicht: vooral heel veel verboden 
Gevers van Endegeest en Haarlemmermeer 
Oegstgeester ondernemers Van der Schrier, deel 1 
Oegstgeest onder de grond, deel 1 
En de vaste rubrieken: Iets Lugtigs, In Beeld, de fotorubriek en inzending 
van lezers. 
 

 

ZUILTJES en ONDERHOUD  

Inmiddels zijn alle 11 informatiezuiltjes geplaatst – via een QR-code op het informatiepaneel krijgt u 

meer informatie over het verleden van onze gemeente: u komt dan op onze website terecht. Aan 

deze teksten is grote zorg besteed, maar mocht u onvolkomenheden aantreffen, stuurt u dan vooral 

een mail naar de secretaris – dan zullen we de teksten aanpassen. 

We krijgen heel veel positieve reacties op dit initiatief dat we gezamenlijk met de Gemeente 

Oegstgeest en bedrijventerrein De Boeg hebben gerealiseerd. In ons lustrumjaar 2022 willen we 

zeker nog een paar extra zuiltjes plaatsen.  

Maar deze blikvangers hebben ook onderhoud nodig. We zoeken een groepje vrijwilligers die deze 

zuiltjes met enige regelmaat willen controleren op beschadigingen en ze meteen ook met een 

sponsje schoonmaken. Vindt u dit een leuke taak? Meld u aan bij het emailadres van de secretaris. 

 

Wethouder Matthijs Huizing en voorzitter Rob Sturm onthullen het eerste informatiezuiltje, waar de 

opgravingen van Merovingisch  Oegstgeest waren en de Schaal van Oegstgeest werd gevonden. 


