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De Vereniging Oud Oegstgeest (VOO) is blij met het concept zoals dat thans voorligt. Aan de 

suggesties die de VOO eerder in notities heeft gedaan voor de wenselijke inhoud van de nieuwe nota, 

is in een aantal opzichten tegemoet gekomen. 

 

Niettemin is het concept aanleiding voor het maken van opmerkingen en het stellen van vragen. 

 

 

Opmerkingen 

 

Het voorstel ook voor Nieuw-Rhijngeest het bijzondere welstandniveau te laten gelden, is verrassend 

maar welkom. Het is goed van stond af aan met de voorziene bijzondere architectuur in dit gebied 

rekening te houden om ook hier ervoor te zorgen dat de gewenste bijzondere stedenbouwkundige 

kwaliteiten behouden blijven, nu en in de toekomst. 

 

Daarentegen betreurt de VOO het dat Buitenlust en de Grunerie een regulier welstandniveau is 

toegedacht en niet een bijzonder welstandniveau. De woningen zijn er eenvoudig van karakter en de 

bouw wordt gekenmerkt door herhaling, zowel van woningen als van blokken en hele straten. Daar 

komt bij dat de cultuurhistorische achtergrond (gebouwd voor trampersoneel, respectievelijk Indische 

repatrianten) deze wijken bijzonder maakt. Het heeft de voorkeur van de VOO  hier een bijzonder 

welstandsniveau in te voeren. 

 

De VOO is nog steeds van mening dat de grenzen van het beschermd dorpsgezicht voor wat betreft het 

Centrumgebied/Oranjewijk te strak en te beperkt zijn getrokken. Zie verder onze eerder gedane 

onderbouwde voorstellen. 

 

In de nota zijn in hoofdstuk 5 Welstandcriteria voor objecten opgenomen. Zij gelden voor boerderijen, 

agrarische bedrijfsgebouwen, woonarken en dakopbouwen. Duidelijk zal moeten worden gemaakt hoe 

de verhouding is tussen de voor deze objecten geldende criteria en de criteria voor het gebied waarin 

ze liggen. Wat heeft voorrang? 

 

In de inhoudsopgave wordt hoofdstuk 6 ‘Welstandscriteria kleine plannen’ genoemd, terwijl het 

hoofdstuk zelf (blz. 61) als titel heeft: ‘Welstandscriteria sneltoets.’ 
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Voorts is niet duidelijk geworden of de ambtelijke sneltoets voor alle gebieden geldt en welke criteria 

per gebied voorrang hebben: die van het gebied of die van de sneltoets. De VOO meent dat in alle 

gevallen aan de criteria voor het gebied moet worden voldaan. Hierover zal duidelijkheid moeten 

worden geschapen. 

Ook wordt in de hele nota de terminologie ‘aanvullende criteria kleine plannen’ en ‘aanvullende 

sneltoetscriteria’ door elkaar gebruikt. Indien er geen verschil is, dan geen verschillende termen 

gebruiken; in het andere geval uitleggen. 

 

Op blz. 85 wordt enige keren gesproken over de binnenstad van Oegstgeest. Los van het koddige 

hiervan is niet duidelijk welk gebied hiermee wordt bedoeld. 

 

Ook vergunningvrije bouwprojecten dienen aan de welstandcriteria te voldoen. Het is wenselijk dat in 

de nota wordt uiteengezet welke mogelijkheden de gemeente heeft en burgers hebben om te bereiken 

dat vergunningvrije projecten die kennelijk niet aan de welstandcriteria voldoen of waarvan dat 

twijfelachtig is, alsnog worden getoetst. Daaraan gekoppeld zou uiteengezet moeten worden wat de 

gevolgen van een dergelijke toets kunnen zijn. 

 

De laatste opmerking is dat de nota zoals die nu voorligt, een uitstekende bescherming biedt tegen 

verbouwingen waarbij geen rekening wordt gehouden met de bestaande kwaliteiten van de woning en 

de omgeving. Dat was, zij het in mindere mate, bij de nota van 2004 ook al zo. Toch heeft de VOO 

toen niet de indruk gekregen dat de nota veel aan de bouwkwaliteit heeft bijgedragen. Vele leden 

wendden zich tot het bestuur met voorbeelden van hoe het in hun ogen niet moest, met de verzuchting: 

kan dat nu allemaal maar in Oegstgeest? Waarom is een garage aangebouwd op 20 cm van de 

voorgevel? Waarom wijkt een dakkapel aan de voorkant zo wanstaltig af van de andere dakkapellen in 

de straat? Waarom mag ik geen fietsenberging in mijn voortuin bouwen terwijl verderop in de straat 

een twee meter hoge schuur tegen de erfgrens aan de voorkant wordt gezet? Waarom mocht iemand 

zijn ramen met een kenmerkende roedenverdeling aan de voorkant vervangen door ramen zonder 

enige verdeling? 

De VOO dringt er serieus op aan dat alle mooie regels in de nieuwe nota, want dat zijn het, met kracht 

gehandhaafd worden. Als daarvoor een nieuwe, meer toegespitste Welstandscommissie nodig is, dan 

zal de VOO dat toejuichen. 
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Vragen 

 

1. Op blz. 15 is vermeld dat er vier welstandsniveaus zijn, waarvan er in Oegstgeest drie worden 

toegepast. Waar is in deze uiteenzetting het gemeentelijk Beschermd Dorpsgezicht gebleven? 

Indien het gemeentelijk Beschermd Dorpsgezicht terecht niet in de opsomming is opgenomen, wat is 

dan het nut ervan met betrekking tot bouwprojecten? 

 

2. Op blz. 23 wordt (voor Wilhelminapark en Geesten) voorgeschreven dat bijgebouwen dienen te 

worden geplaatst achter de hoofdbouw. Is dit een harde eis? Wat gebeurt er indien vergunningvrij een 

bijgebouw naast het hoofdgebouw wordt geplaatst? 

 

3. Op dezelfde bladzijde wordt voorgeschreven dat erfafscheidingen moeten worden uitgevoerd in 

donker geschilderd hekwerk. Betekent dit dat een haag niet is toegestaan? 

Aanvullend: is een twee meter hoge coniferenhaag aan de straatzijde toegestaan? Dit in het licht van 

de voorwaarde dat een erfafscheiding in het zicht van de openbare ruimte bescheiden dient te zijn en 

passend bij het groene karakter van de tuinen. 

 

4. Op blz. 37 wordt voorgeschreven dat materialen en kleuren modern traditioneel zijn. Hoe moet 

‘modern traditioneel’ worden begrepen? 

 

 

Typefouten 

 

De conceptnota is verzorgd uitgevoerd. De praktijk leert dat dit een enkele oneffenheid niet in de weg 

staat. Twee typefouten vielen ons op: 

blz. 32, eerste regel. Doornstraat moet zijn: Dorpsstraat 

blz. 34, eerste regel. Endegeesterstraat moet zijn: Endegeesterstraatweg 

 

 

 

 


