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ALGEMENE LEDENVERGADERING 24 MAART 

In de vorige nieuwsbrief kondigden we de Algemene Ledenvergadering 

voor 17 maart 2021 aan. Die datum is niet correct – dan zijn er immers 

verkiezingen voor de Tweede Kamer. We hebben de ALV verzet naar 

woensdag 24 maart – als Corona het toelaat in het Dorpscentrum.  

Het Bestuur wenst u op deze plaats een Voorspoedig Nieuwjaar! 

FOTOWEDSTRIJD OVER OEGSTGEEST 

Vele partijen bepalen hoe Oegstgeest er in de toekomst uit gaat zien. De gemeente start begin 
Januari 2021 de inspraak met het dorp over de nieuwe  ‘Omgevingsvisie voor Oegstgeest’. Hierin 
worden de hoofdlijnen voor de verdere inrichting van ons dorp bepaald.  
Hoe denkt u als inwoner hier zelf over? Wat is er nu al mooi en lelijk in ons dorp? Deze fotowedstrijd 
van de Historische Vereniging Oegstgeeest  is de kans om dit in beeld te 
brengen.  
 
Foto’s kunnen worden ingestuurd voor onderstaande categorieën:  

1. Mooi Oegstgeest 
2. Lelijk Oegstgeest 
3. Groeibriljantjes 

Geef  uw mening en doe mee! 
U kunt voor elke categorie foto’s insturen die wij graag uiterlijk 15 januari, ontvangen op 
fotowedstrijd@historischeverenigingoegstgeest.nl .  
 
De jury zal de winnaars kiezen voor elke categorie. De uitslag op 22 januari bekend worden gemaakt 
op onze website en worden gepubliceerd in de Oegstgeester Courant. Daarnaast zal de Vereniging 
een overzicht van uw inzendingen/voorkeuren aanbieden aan het college van B&W. Zo kan uw 
mening op een ludieke manier ook een factor worden bij het vaststellen van de nieuwe 
Omgevingsvisie van Oegstgeest. Er zijn wel een aantal voorwaarden verbonden aan deelname. Die 
vindt u op https://oudoegstgeest.nl/activiteiten/evenementen/fotowedstrijd-mooi-oegstgeest. 
 

CONCEPT-ERFGOEDNOTA 

Ook werkt de gemeente aan een Erfgoednota die wij als Vereniging in concept hebben ingezien. We 

zijn blij dat er een medewerker op het gemeentehuis wordt aangesteld die zich met dit onderwerp 

gaat bezighouden. Ook het thema van de nota: Beschermen, Beleven, Benutten heeft onze 

instemming. Daarnaast hebben we ook nog wat aanvullingen, zoals het aanwijzen van een 5-tal 

objecten als Gemeentelijk  Monument. U kunt onze reactie vinden op 

https://oudoegstgeest.nl/activiteiten/voo-zienswijzen 
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