
 

HISTORISCHE VERENIGING 
OEGSTGEEST 
Erfgoedbescherming sinds 1987 
 
Secretariaat:  
Martinus Houttuynhof 63 
2341PP Oegstgeest 
 
secretaris@historischeverenigingoegstgeest.nl 
www.historischeverenigingoegstgeest.nl 

 
 

Uitnodiging aan de leden 

De vereniging organiseert een besloten avond over de 

Omgevingsvisie Oegstgeest 2030 

Donderdag 24 november 2022, 20.00 uur 

 

Op donderdag 24 november organiseren we voor onze leden een informatieavond over de  

Ontwerp Omgevingsvisie Oegstgeest 2030 in Cultuurhuis de Paulus, Warmonderweg 2. 

Start 20.00 uur, inloop met koffie/thee vanaf 19.30 uur. 

Tijdens deze avond kunt u  

 Toelichting krijgen over de Omgevingsvisie over die punten die voor onze vereniging 

met name van belang zijn 

 Met elkaar en onze specialisten in gesprek gaan 

 En vooral: zelf bijdragen aan het standpunt van de vereniging over deze visie. 

 

Aanleiding: 

De besluitvorming over de ‘Omgevingsvisie Oegstgeest 2030’ vordert. De concept-visie is 

gepubliceerd begin september. Tot 26 oktober kon iedereen vragen stellen en reageren op 

de tekst. Iedereen verwacht terecht dat de vereniging dit traject bewaakt en voorkomt dat de 

gemeente “verkeerde” plannen zou vaststellen. Hiervoor hebben we binnen onze vereniging 

een aantal vakkundige commissies, zoals de Commissie Ruimte en de Commissie Erfgoed, 

die hierop hebben gelet en actie hebben ondernomen richting gemeente. Onze reactie is 

ingediend op 25 oktober. 

Tegelijk leeft binnen de vereniging behoefte om de leden te informeren en hun mening te 

horen over dit plan, dat de inrichting, het uiterlijk en de leefbaarheid van ons dorp gaat 

bepalen, voor een lange periode, zeker tot 2030.  

U kent ongetwijfeld de term bestemmingsplan. Deze omgevingsvisie wordt de basis voor 

omgevingsplannen, die bestemmingsplannen gaan vervangen. 
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Ook na 26 oktober zitten we nog in de ontwerpfase en is er in de besluitvorming nog een 

lang traject te gaan.  Hierin kunnen we onze mening nog steeds naar voren laten komen.  

En daarbij willen we weten hoe de leden erover denken. 

De belangrijke thema’s zijn: 

 Woningbouw 

 Zorgwoningen 

 Groene en open ruimte 

 Historische stedenbouwkundige structuren en routes 

 Actieve bescherming van gemeentelijk erfgoed 

 

U kunt uiteraard uzelf volledig informeren en het gehele rapport lezen.  

De ontwerp-omgevingsvisie van de gemeente vindt u onder deze link: 
https://doemee.oegstgeest.nl/nl-NL/projects/tijdslijn-omgevingsvisie  
 
Onze brief aan de gemeente van 25 oktober 2022 vindt u op onze website: 
https://historischeverenigingoegstgeest.nl/2022/11/04/zienswijze-hisvo-omgevingsvisie/ 
 
De bijdrage die onze vereniging al in 2021 had gepubliceerd vindt u onder:  
Bouwstenen_Omgevingsvisie31mrt2021DEF.pdf  
 
Leden van het bestuur en van onze commissies Ruimte en Erfgoed zullen het onderwerp 

inleiden. 

We zullen een aantal stellingen aan u voorleggen, om te peilen hoe de leden concreet 

keuzes zouden maken over de genoemde thema’s. U kunt anoniem stemmen. 

En vervolgens bespreken we de uitkomsten, met u en nemen die mee in onze 

vervolgcontacten met de politiek. 

De avond is alleen voor leden, aanmelden graag voor 20 november bij de secretaris. 

Lid worden kan via onze website https://historischeverenigingoegstgeest.nl/lid-worden 

 

Namens onze commissies Ruimte en Erfgoed en het Bestuur, 

Rob Sturm 

Voorzitter 
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