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HOOFDTHEMA’S  - wat verder uitgewerkt   

 

1 Bestuur 

Organisatie  

1.1 Inwoners centraal 

Het belang van de inwoners van Oegstgeest moet bij alle maatregelen van de gemeente 

centraal staan. Het gemeentebestuur is er voor de inwoners en verenigingen van 

Oegstgeest. Het motto is: ‘Besturen met de inwoners en niet over hun hoofden heen’.  

1.2 Transparantie  

Hart voor Oegstgeest staat voor betrouwbaar, transparant bestuur. Dat is de noodzakelijke 

basis voor vertrouwen bij inwoners en (toekomstige) samenwerkingspartners. Het 

vertrouwen in het lokale bestuur blijkt sterk afgenomen te zijn. Er is een 

bestuurscultuuromslag nodig.  

1.3 Dualisme  

Het dualisme in de gemeentepolitiek in Oegstgeest moet worden hersteld. De taken van het 

college, namelijk planvorming en uitvoering, worden niet alleen door de oppositiepartijen 

maar ook door de coalitiepartijen kritisch beoordeeld en gecontroleerd.       

1.4 Ambtelijke ondersteuning 

Voor een goed functionerend bestuur is een goede ondersteuning door vakkundige 

ambtenaren noodzakelijk. Voor een adequate dienstverlening aan de inwoners, instellingen, 

verenigingen en ondernemers is voldoende menskracht nodig. Voor de ondersteuning van 

de gemeenteraad is een sterkere griffie nodig. Hart voor Oegstgeest vindt dat alles op alles 

moet worden gezet om de capaciteit aan gemeentelijke medewerkers op peil te brengen. Bij 

goed onderbouwde voorstellen om dit te realiseren, zullen wij een verzoek om het 

bijbehorende budget toe te wijzen steunen.    

1.5 Adviesraden 

Hart voor Oegstgeest gaat zich inzetten voor het instellen van officiële adviesraden voor de 

gemeenteraad gezien de maatschappelijke relevantie van verschillende aandachtsgebieden. 

Hierbij denken wij aan onder meer aan de Oegstgeester Sportfederatie en de 

adviescommissie Sociaal Domein. 

1.6  Commissie Omgevingskwaliteit 

Bovendien vindt Hart voor Oegstgeest dat de gemeentelijke Monumentencommissie en de 

adviescommissie Groen en Natuur zeker vertegenwoordigd moeten zijn in de commissie 
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Omgevingskwaliteit die in het kader van de Omgevingswet zal worden opgericht. Deze 

geïntegreerde commissie ontwikkelt beleid voor de kwaliteit van de fysieke leefomgeving en 

adviseert over onderwerpen die raken aan beschermde monumentale en landschappelijke 

waarden, zoals beschermde dorpsgezichten. 

 

Interactie met inwoners 

1.7 Commissie- en raadsvergaderingen 

In commissie- en raadsvergaderingen moeten onderwerpen begrijpelijker voor de inwoners 

worden behandeld. Middelen hiervoor zijn: per agendapunt een korte inleiding ‘waar gaat 

het over’ door de voorzitter, duidelijke argumentatie door fracties over ‘voor en tegen’, bij 

stemmingen duidelijk aangeven welke partijen ‘voor of tegen’ hebben gestemd.  

1.8 Communicatie 

Een open en inhoudelijk heldere communicatie door het gemeentebestuur en de 

ambtenaren met de inwoners is een voorwaarde. Dit vereist een vlotte en duidelijke 

terugkoppeling in participatie-trajecten en bij vragen van en aan inwoners.  

1.9 Interactie 

Er is een toename van klachten. De interactie van de gemeente met de inwoners moet 

beter. Er moet snel en duidelijk gereageerd worden op bezwaren / klachten vanuit de 

inwoners en organisaties. De servicenormen moeten toegankelijker gepubliceerd worden. 

Het college moet open staan voor contact met inwoners en organisaties wanneer deze 

aangeven daaraan behoefte te hebben. 

1.10 Participatie 1  

Inwoners dienen tijdig geïnformeerd te worden over nieuwe (ruimtelijke) plannen. Er wordt 

een duidelijk traject voor participatie vastgesteld en gecommuniceerd. Hierin wordt 

aangegeven welke achtergrondinformatie beschikbaar is, welke kaders er zullen worden 

gehanteerd, op welke wijze en in welk stadium van het proces de inwoners schriftelijk en/of 

mondeling inbreng kunnen leveren, en hoe het verwerken hiervan aan hen wordt 

teruggekoppeld.   

1.11 Participatie 2  

Inwoners en lokale organisaties, die met hun kennis en ervaring willen bijdragen aan het 

goed besturen van onze gemeente, krijgen daar ook ruimschoots de gelegenheid voor door 

de organisatie van zogenaamde dorpsgesprekken, die per onderwerp op de meest geschikte 

tijd, wijze en plaats worden gevoerd.  
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1.12 Jeugdraad  

Om de betrokkenheid van (jonge) inwoners bij de politieke besluitvorming te vergroten wil 

Hart voor Oegstgeest zich inspannen om tot de instelling van een Jeugdraad 

(adviescommissie van jongeren) te komen. Deze Jeugdraad bepaalt zelf haar agenda met als 

startpunt b.v. ‘wat gaat goed/niet goed in Oegstgeest, hoe kan het beter, wat ontbreekt in 

ons dorp en waar is behoefte aan’. Opbrengsten en argumentatie hieruit worden 

meegenomen in de mening vorming door de politieke partijen in de commissies en raad.  

 

Financiën 

1.13 Schuld  

Oegstgeest moet niet meer sturen op schuldreductie maar wel op een houdbare schuld. Hart 

voor Oegstgeest wil dat de inwoners inzicht krijgen in de ontwikkeling door de jaren heen 

van de schuld, die de gemeente per inwoner heeft, en wat de ranking is vergeleken met 

andere gemeenten.  

1.14 Prioriteiten  

De gemeente heeft de plicht de uitgaven in de hand te houden, maar wel met oog voor 

noodzakelijke verplichtingen, kwaliteit van dienstverlening en verbeteringen van 

voorzieningen, niet alleen betreffende de publieke ruimte, maar ook op het gebied van 

sport, cultuur en recreatie. Niet alles kan tegelijkertijd. Er zullen dus keuzes moeten 

worden gemaakt en een prioriteitenlijst worden opgesteld.  

1.15 Leningen   

Momenteel is de rentestand nog bijzonder laag. Dit zou Oegstgeest kunnen benutten door 

investeringen voor voorzieningen, zoals bestedingen ten bate van duurzaamheid, in de tijd 

naar voren te halen.  
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2 Zelfstandigheid Oegstgeest 

 

2.1 Geen fusie   

Oegstgeest moet zelfstandig blijven. Hart voor Oegstgeest vindt dat dit verantwoord kan 

met een krachtig gemeentebestuur, met goede ambtelijke ondersteuning en een gezonde 

financiële situatie. Vanuit zelfstandigheid moet worden ingezet op het verbeteren van de 

samenwerking in de Leidse Regio. Deze samenwerking baseren op gelijkwaardigheid en 

gezamenlijk gedragen belangen. Op deze aspecten is verbetering hard nodig. 

2.2 Regie houden   

Oegstgeest moet de regie houden, omdat zo de belangen van onze inwoners het beste 

worden gediend. 

2.3 Bestuurskracht   

Bestuurskracht in Oegstgeest is voor de komende jaren nodig en Hart voor Oegstgeest blijft 

benadrukken dat knelpunten eerst en vooral lokaal moeten worden opgelost. Maar op 

bepaalde beleidsterreinen kan regionale bundeling van krachten goed voor Oegstgeest zijn. 

2.4 Samenwerking   

Samenwerken met andere gemeenten is wenselijk op onderwerpen, zoals duurzaamheid, 

economie, bereikbaarheid, organisatie en uitvoering van Jeugdzorg en de Wet 

maatschappelijke ondersteuning (Wmo), waarbij de inhoud en niet de vorm het 

uitgangspunt is. 

2.5 Positie raad   

Hart voor Oegstgeest hecht aan samenwerking met gemeenten in de regio op verschillende 

dossiers en in diverse geformaliseerde gemeenschappelijke regelingen. Oegstgeest moet 

hierin een actieve, constructieve en betrouwbare partner zijn. De raad moet echter wel in de 

positie worden gebracht om, bij het initiëren van gezamenlijke taken en de uitvoering ervan, 

beter invloed te kunnen uitoefenen respectievelijk de voortgang (tussentijds) te kunnen 

controleren. Dit is nodig om Oegstgeest in de positie te brengen zelf de regie te kunnen 

houden. 

2.6 Geen overdracht    

Hart voor Oegstgeest wil, in het belang van de inwoners, geen overdracht van 

bevoegdheden op het terrein van financiën, wonen en openbaar groen en zal hierover een 

helder standpunt blijven innemen: we blijven baas in eigen huis!        
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3 Duurzaamheid  

 

3.1 Energietransitie   

In samenwerking met buurtgemeenten geeft Oegstgeest invulling aan de Regionale Energie 

Strategie en de Transitievisie Warmte en heeft hierbij een voorbeeldfunctie voor de 

inwoners. In een uitvoeringsprogramma moeten communicatie met en participatie van de 

inwoners, (wijk)verenigingen en ondernemers de volle aandacht krijgen.  

3.2 Voorbeeldfunctie   

De gemeente moet zelf het goede voorbeeld geven door het verduurzamen van het 

gemeentelijk vastgoed en van het onderhoud van de buitenruimte.    

3.3 Zonnepanelen    

Inwoners, die zelf geen zonnepanelen op hun woning kunnen leggen, moeten de 

mogelijkheid krijgen om te participeren in zonnepanelen op gebouwen van de gemeente in 

Oegstgeest. Er is geen plek voor zonnepaneelvelden in Oegstgeest.  

 3.4 Alternatieve energiebronnen    

Alternatieve energiebronnen moeten meer kansen krijgen, onder andere met uitbreiding 

van het aantal zonnepanelen door het hiervoor beschikbaar stellen van daken van 

gemeentelijke en bedrijvengebouwen. Als alternatieve energiedrager voor gas dient o.a. 

waterstof te worden onderzocht. Maar er moeten weloverwogen stappen worden 

ondernomen bij het beëindigen van bestaande bronnen en het inrichten van de 

infrastructuur voor nieuw bronnen van energie en warmte.  

3.5 Elektrisch laden    

Elektrische automobiliteit zal snel toenemen. De gemeente moet de ontwikkelingen scherp 

in de gaten houden en snel inspelen op infrastructurele mogelijkheden voor opladen zodra 

die hun efficiëntie en haalbaarheid bewezen hebben (b.v. ‘slimme lantarenpalen’ en 

trottoirgoten voor laden vanuit huis).   

3.6 Windturbines    

Windturbines met risico’s voor de veiligheid en ernstige overlast passen niet in het dorpse 

karakter van Oegstgeest, ook niet vlak bij onze gemeentegrenzen. 

3.7 Restafval   

Afvalverwerkende bedrijven blijven zich procesmatig ontwikkelen. De inzameling van 

restafval in Oegstgeest wordt periodiek gevolgd en aangepast. Hart voor Oegstgeest wil dat 

de gemeente kritisch blijft monitoren en beoordelen hoe in Oegstgeest het restafval het 

meest effectief, met de minste belasting voor het milieu, en rekening houdend met de 

kosten voor de verschillende soorten van huishoudens en woonomstandigheden kan 
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worden ingezameld. Indien een huishouden minder restafval produceert, moet dit financieel 

beloond worden. 

3.8 SOEK   

Oegstgeest heeft een kringloopwinkel nodig. De SOEK moet gesteund worden bij het vinden 

van een nieuwe locatie. Dit is niet alleen belangrijk voor de inwoners van Oegstgeest maar 

ook voor de medewerkers van de SOEK.  

3.9 Verduurzaming gebouwen    

Het duurzamer maken van woningen, instellingen en bedrijven heeft grote prioriteit. Hierbij 

heeft de gemeente een sturende en coördinerende rol. Het kostenaspect voor de inwoners 

dient helder te zijn met als primair uitgangspunt kostenneutraliteit. Hart voor Oegstgeest 

vindt dat de burgerparticipatie bij deze transitie-agenda verbeterd moet worden. Het 

duurzaamheidsloket van de gemeente en de adviserende rol van de energiecoaches moeten 

meer bekendheid krijgen. De gemeente moet een overzicht aanbieden van lokale en 

nationale regelingen die particulieren en bedrijven financiële ondersteuning kunnen bieden.   

3.10 Daken en tuinen    

De gemeente moet zich actief inzetten om inwoners te stimuleren daken te ‘vergroenen’, 

hemelwater op te vangen in regentonnen en tuinen niet te betegelen. Hiervoor moet een 

lokaal stimuleringsfonds worden ingesteld.    
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4 Woon- & leefomgeving 

 

Woningbouw 

4.1. Kaders 1  

De toename van het aantal inwoners van Oegstgeest heeft gevolgen voor de benodigde 

voorzieningen.  Mogelijke woningbouw op verschillende locaties moet in samenhang 

worden afgewogen met aandacht voor de gevolgen voor het verkeer, parkeren en het 

openbaar groen. Hierbij dient ook de toenemende behoefte aan voorzieningen, zoals voor 

gezondheidszorg, winkels, scholen, kinderopvang, bibliotheek, sporten, spelen, recreatie, 

cultuur, groen (parken, bomen) etc., meegenomen te worden. Voor het maken van 

afwegingen is de Structuurvisie Oegstgeest 2005-2020 nog steeds van kracht. Hart voor 

Oegstgeest wil dat woningen voor verschillende doelgroepen op de juiste plaats terecht 

komen. 

4.2 Kaders 2  

De omgevingsvisie is vanaf juli 2022 het integrale ruimtelijke afwegingskader. Dit is 

essentieel om verantwoorde beslissingen te kunnen nemen en de regie te houden over 

ruimtelijke ontwikkelingen in ons dorp.  Voor het opstellen van een breed gedragen 

omgevingsvisie is het belangrijk  dat er een goede participatie komt. 

4.3 Woningnood  

Oegstgeest kan niet de woningnood voor de hele regio oplossen. Maar Oegstgeest zal 

hieraan wel passend bij de omvang van de gemeente  bijdragen. 

4.4 Projectontwikkelaars 

Bij bouwplannen geeft de gemeenteraad sturing door vooraf de kaders vast te stellen in het 

belang van de leefomgeving voor de inwoners van Oegstgeest en zijn niet de wensen van de 

projectontwikkelaars leidend.  

4.5 Woonvisie 

Oegstgeest heeft een klein oppervlakte en is de dichtst bebouwde gemeente in de regio. De 

Woonvisie moet in 2022 worden aangepast, waarin onderbouwd wordt dat de toekomstige 

woningbouw in Oegstgeest, na afronding van momenteel geïnitieerde projecten, gering is 

vanwege ontbreken van bouwlocaties. Woningbouw op de beperkt beschikbare locaties 

voor herstructurering is alleen mogelijk op dorpse schaal en passend in de directe omgeving. 

Hart voor Oegstgeest is tegen verdere verdichting en verstedelijking. Een goede balans 

tussen rood (woningen), openbaar groen en blauw (water) is essentieel.   
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4.6 Inclusiviteit 

Oegstgeest moet een inclusieve woon- en leefomgeving bieden. Dit betekent dat er 

woningen en voorzieningen moeten zijn voor jong en oud, voor minder draagkrachtigen, en 

voor mindervaliden. Bij woningbouw moet voorrang worden gegeven aan sociale 

huurwoningen, huur- en koopwoningen voor de middeninkomens en woningen voor 

senioren. De woningcorporatie MeerWonen en het burgerinitiatief Langer Zelfstandig Leven 

Oegstgeest / de Vereniging Oegstgeester Hofjes zijn hiervoor de meest aangewezen 

gesprekspartners voor de gemeente.   

4.7 Planlocaties 

Hart voor Oegstgeest zal voorgaande uitgangspunten strikt aanhouden bij planvorming voor 

alle momenteel bekende locaties voor mogelijke herontwikkeling, zoals locatie Leo Kanner 

VSO, La France locatie, het tracé van ondergronds brengen van de Hoogspanningskabels, het 

gebied achter het gemeentehuis (Overgeest), bij de Almondeweg en ook bij eventueel 

toekomstige planlocaties. 

4.8 Strook langs A44 

In de Structuurvisie 2005-2020 is een strook ten oosten van en direct grenzend aan de A44 

aangewezen als een zone voor groen en recreatie. Deze strook loopt vanaf de Voscuyl tot 

het bedrijventerrein de Boeg.  Hart voor Oegstgeest vindt dat de bestemming van deze 

groene zone moet worden gehandhaafd.   

4.9 Omgevingsplan 

Vanwege het in werking treden van de Omgevingswet in 2022 en decentralisatie van de 

regelgeving, kan de gemeente in het lokale Omgevingsplan op verschillende domeinen eigen 

regels invullen. Hart voor Oegstgeest vindt dat de huidige bestemmingsplannen en 

structuurvisie leidend zijn bij het opstellen van het omgevingsplan   om de rechten van 

iedere inwoner te beschermen.     

4.10 Hoogspanningskabels 

Hoogspanningskabels kunnen ondergronds, maar wel met behoud van zoveel mogelijk 

ruimte voor groen en recreatie. Hart voor Oegstgeest is een voorstander van het groen 

houden van de zone. Alleen als het financieel echt niet anders kan om de kosten van het 

project voor de gemeente te dekken, moet  de omvang van de woningbouw  beperkt blijven 

tot wat nodig is om dit doel te bereiken.   

Groen en water 

4.11 Balans 

Een zorgvuldige balans tussen openbaar groen, water (blauw) en bebouwing (rood) in de 

gemeente is van essentiële betekenis. Het belang van openbaar groen in het kader van 

gezondheidsaspecten, wateropvang en tegengaan van hittestress moet een sterke positie 



 
Verdere uitwerking Verkiezingsprogramma Hart voor Oegstgeest  - december 2021  13 

krijgen in de binnenkort vast te stellen omgevingsvisie. De Natuurwaardenkaart vormt 

hiervoor een onmisbaar instrument en uitgangspunt. Deze kaart moet snel worden gemaakt. 

4.12 Bomen 

Het bomenbeleid en de bomenverordening zijn belangrijke elementen in het groenbeleid en 

moeten meer onder de aandacht van inwoners met een tuin en andere grondeigenaren 

worden gebracht.      

4.13 Water 

Vanwege de te verwachten klimaatverandering blijven waterhuishouding en 

waterproblematiek de aandacht vragen. Voorzieningen en woningbouw  mogen de 

waterproblematiek niet vergroten maar moeten juist leiden tot een duurzame vermindering 

ervan. 

Verkeer en parkeren 

4.14 Bereikbaarheid 

Wijken en buurten moeten voor iedereen, dus ook voor wandelaars en fietsers, goed en 

veilig bereikbaar zijn. Openbaar vervoer en voldoende ruimte voor parkeren blijven 

aandacht vragen.  

4.15 Parkeren 

Hart voor Oegstgeest is tegen meer bouwen ten koste van minder parkeervoorzieningen en 

tegen betaald parkeren in Oegstgeest. De kengetallen voor het  parkeren blijven leidend 

voor het realiseren van parkeervoorzieningen. Parkeerplaatsen moeten zoveel mogelijk 

‘vergroend’ worden (halfverharde of halfopen verharde bestrating). 

4.16 Parkeren elektrische auto’s 

De ontwikkelingen op het gebied van de laadinfrastructuur voor elektrische auto’s gaan snel. 

Bij het parkeerbeleid moet hier aandacht aan besteed worden. 

4.17 Mindervaliden 

Ook inwoners die gebruik maken van een rollator, rolstoel of scootmobiel moeten zich veilig 

in de openbare ruimte kunnen verplaatsen. 

Leefomgeving 

4.18 Onderhoud 

Wegen, stoepen, bruggen en andere voorzieningen in de openbare ruimte moeten beter 

onderhouden worden, mede in verband met veiligheid. Achterstallig onderhoud moet 

worden weggewerkt.  
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Hart voor Oegstgeest wil bij het vaststellen van de Programmabegroting prioriteit geven aan 

het, op basis van beheerplannen opgestelde, Meerjaren Onderhoudsprogramma.  

Onze insteek hierbij is dat zowel menskracht als financiële middelen in voldoende mate 

beschikbaar moeten komen om het onderhoud in Oegstgeest weer op niveau te krijgen.    

4.19 Economie 1 

De gemeente moet met lokale winkelverenigingen onderzoeken of de inrichting van de 

openbare ruimte bij winkelgebieden verbeterd kan worden.   

4.20 Economie 2 

Hart voor Oegstgeest is geen tegenstander voor het vervroegen van de openstelling van 

winkels op zondag van 12.00 uur naar 10.00 uur. Het is aan iedere winkelier zelf om hieraan 

wel of geen gevolg te geven.  

4.21 Initiatieven 

Bij initiatieven van wijkverenigingen, inwonersgroepen en maatschappelijke organisaties 

stelt de gemeente extra financiële middelen ter beschikking voor het uitvoeren van 

kleinschalige projecten die tot doel hebben de leefomgeving in de wijk te verbeteren.      

4.22 Vliegverkeer 

De gemeente moet zich in regionaal verband blijven inzetten om geluidshinder vanwege 

Schiphol omlaag te krijgen. Aandachtspunten zijn: verminderen van het totale aantal 

vluchten, stoppen met - of verminderen van - het aantal nachtvluchten, stoppen met laag 

aanvliegen boven Oegstgeest. Hart voor Oegstgeest is tegen de aanleg van een tweede 

Kaagbaan.  

4.23 A44 

De gemeente moet zich, in het belang van de inwoners, meer inspannen om geluidshinder 

van het wegverkeer op de A44 en de provinciale wegen te verminderen. Uitbreiding van 

geluidsschermen, zo mogelijk in combinatie met zonnepanelen, en verlaging van de 

maximumsnelheid zijn hiervoor goede opties.    

4.24  Verkeersveiligheid 

De verkeersveiligheid op de doorgaande wegen moet verhoogd worden door inrichtings- of 

snelheidsmaatregelen. 

4.25  Overig autoverkeer 

De gemeente moet zich meer inspannen om de geluidshinder van het autoverkeer op 

binnenstedelijke 50 km wegen te verminderen. Dit kan bereikt worden door frequente 

controle op de maximumsnelheid en door toepassing van het uitgangspunt ’30 km waar het 

kan en 50 km waar het moet’.     
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4.26  Evenementen 

Hart voor Oegstgeest staat open voor evenementen met daarbij meer balans in de 

programmering tussen de twee aangewezen evenemententerreinen Landskroon en 

Klinkenbergerplas. Dit omdat bij sommige evenementen Park Landskroon, dat het 

belangrijkste groen is voor Oegstgeest aan de Rijn en straks ook voor Nieuw Rhijngeest Zuid, 

niet publiek toegankelijk is. Evenementen georganiseerd door inwoners/wijkverenigingen, 

maatschappelijke verenigingen uit Oegstgeest en evenementen waaraan de eigen 

middenstand een bijdrage levert, moeten voorrang krijgen boven evenementen met alleen 

betrokkenheid van commerciële partijen buiten Oegstgeest. 

4.27  Erfgoed 

Hart voor Oegstgeest vindt dat de gemeente de plicht heeft om het cultureel erfgoed en 

monumenten, (rijks-)beschermde dorpsgezichten en ecologisch nationaal groen (bv 

Endegeest) te behouden en toezicht te houden op het beheer. 

4.28  Dorpsmarketing 

De activiteiten van Dorpsmarketing Oegstgeest zijn belangrijk voor het bevorderen van de 

sociale, economische en culturele dynamiek in ons dorp. Hart voor Oegstgeest staat in 

principe positief tegenover voortzetting van de periodieke gemeentelijke subsidiering. 

Hierbij moet wel steeds worden afgewogen wat de ‘opbrengst’ is van deze activiteiten en 

wat de financiële bijdrage is vanuit marktpartijen, instellingen en verenigingen.  

4.29  Dorpsplein 

In tegenstelling tot omringende plaatsen heeft Oegstgeest geen centrum waarin 

voorzieningen van algemeen belang (zoals bibliotheek, volksuniversiteit, SOEK) en 

kleinschalige horeca voor levendigheid en verbinding zorgen. Hart voor Oegstgeest wil zich 

inzetten om hiervoor een plan te ontwikkelen in de nabijheid van het uitstekend 

functionerende Dorpscentrum.   
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5 Maatschappelijke Voorzieningen  

 

Ondersteuning 

5.1.  Wmo 

We moeten kritisch blijven op de kwaliteit maar ook op de kosten van de uitvoering van de 

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Mantelzorgers verdienen effectieve 

ondersteuning door de gemeente. Inkoop van respijtzorg moet op de behoefte worden 

afgestemd. 

5.2  Jeugdzorg 

We moeten kritisch blijven op de kwaliteit maar ook op de kosten van jeugdzorg. Preventie 

en vroeg signalering in samenwerking met scholen, de eerstelijns gezondheidszorg en 

sportverenigingen is onmisbaar. Verder blijft ook hier goede regionale samenwerking 

essentieel. De gemeentelijke toegang tot jeugdzorg moet voor belanghebbenden helder zijn. 

In dit verband is het Centrum voor Jeugd en Gezin van belang.  

5.3  Eenzaamheid 

Eenzaamheid bij jongeren en ouderen is vaak een niet opgemerkt probleem. De gemeente 

moet het netwerk ‘Samen tegen eenzaamheid Oegstgeest’ krachtig ondersteunen. Hierbij 

spelen de Sociale Makelaar en de Vrijwilligersmakelaar een belangrijke rol die gehandhaafd 

moet blijven.    

5.4  Evaluatie 

Hart van Oegstgeest vindt dat de inbreng van de Sociale makelaar en Vrijwilligersmakelaar, 

het Preventieakkoord Jeugd en het project m.b.t. eenzaamheid geëvalueerd moeten 

worden. Wij verwachten dat deze inbreng zeer effectief blijkt en vinden dat hiervoor dan 

structurele financiële middelen in de gemeentebegroting moeten worden opgenomen.     

5.5  Statushouders 

Statushouders verdienen onze steun. De gemeente moet, samen met maatschappelijke 

organisaties en inwoners, inzetten op een goede integratie van onze statushouders. 

5.6  Bibliotheek en Volksuniversiteit 

De bibliotheek en de volksuniversiteit (K&O) vervullen een brede en onmisbare 

maatschappelijke functie voor jong en oud. De aanwezigheid van deze voorzieningen in 

Oegstgeest moet ook op termijn gewaarborgd blijven.    
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Cultuur en Sport 

5.7  Cultuur en Sport 

Cultuur en Sport vormen belangrijke sociale bindmiddelen en bevorderen de 

gemeenschapszin. Hart voor Oegstgeest staat voor een duidelijk beleid vanuit de gemeente 

voor bevorderen van culturele voorzieningen en faciliteiten van sportverenigingen. De 

gemeente moet b.v. een website opzetten met een overzicht van de gemeentelijke en 

landelijke fondsen die hierbij extra ondersteunend kunnen zijn. 

5.8  Sport en bewegen 

Sport en bewegen zijn belangrijk voor de gezondheid van iedereen en voor het 

maatschappelijk contact. Faciliteiten hiervoor in de openbare ruimte moeten worden 

uitgebreid, zoals met speelveldjes, trapveldjes, speeltuinen, trimbaan, jeu de boules banen. 

5.9  Samenwerking 

Voor 20-30 jarigen, senioren en andere doelgroepen zullen vanuit het sociaal domein (Wmo 

en participatie) sport- en beweegconcepten worden aangeboden. Hierbij kan samenwerking 

worden gezocht met sportverenigingen.   

5.10  Zwembad 

In het algemeen belang van de inwoners is ons uitgangspunt dat het zwembad Poelmeer 

moet blijven bestaan. Wel zal een onderzoek moeten plaatsvinden naar de exploitatiekosten 

en de toekomstbestendigheid van het zwembad in de huidige vorm. Hart voor Oegstgeest is 

voor de herintroductie van schoolzwemmen. 
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6 Onderwijs 

 

6.1  Schoolgebouwen 

In regelmatige afstemming met de scholen en op basis van het Integraal Huisvestingsplan 

(IHP) Onderwijs geeft de gemeente invulling aan aanwezigheid van schoolgebouwen die 

voldoen aan de geldende milieunormen (en voorzien in het leerlingenaanbod). Hart voor 

Oegstgeest vindt dit IHP een uitstekend uitgangspunt, maar zal ook in de gaten houden dat 

de wettelijke kostenverdeling tussen de gemeente en de school toegepast wordt. Met de 

toename van het aantal inwoners moet de leerlingeninstroom frequent gemonitord worden.   

6.2  Ventilatie 

Door de Covid-19 pandemie is duidelijk geworden dat een goede ventilatie van klaslokalen 

belangrijk is om verspreiding van infecties via de lucht te verlagen. Deze ventilatie blijkt niet 

overal op orde te zijn. Vanuit hun eigen verantwoordelijkheden dienen de gemeente en de 

schoolbesturen samen op te trekken om een goede ventilatie te realiseren. 

6.3  Wijkfunctie 

In directe relatie met de wijk waarin een school staat, moet onderzocht worden of en hoe de 

school samen met de wijkbewoners een rol kan vervullen in de verduurzaming en 

vergroening van de wijk.  

6.4  Regionale scholen 

Indien vanuit de regio een beroep op de gemeente Oegstgeest wordt gedaan om een locatie 

te bieden voor een nieuw te vestigen regionale school, dan wordt dit verzoek alleen in 

overweging genomen als de regionale gemeenten naar rato van het te verwachte aantal 

leerlingen uit die gemeenten financieel bijdragen aan de vestigingskosten.   

 


