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BVNL Oegstgeest 
BVNL Oegstgeest is opgericht door bezorgde en betrokken inwoners van Oegstgeest 
die vinden dat Oegstgeest een gemeentebestuur verdient dat handelt in het belang 
van de inwoners van Oegstgeest. 

BVNL Oegstgeest is bij uitstek een klassiek liberale partij. Dit betekent dat de vrijheid 
van het individu voor ons het uitgangspunt is. Zowel inwoners als ondernemers dragen 
zorg voor hun eigen verantwoordelijkheid en de gemeente is er vooral om hen te 
faciliteren en waar nodig bij te staan. 

Speerpunten 
• Open en betrouwbare bestuur 
• Meer inspraak voor inwoners 
• Zelfstandige gemeente blijven 
• Groene en gezonde leefomgeving 
• Bouwen met gezond verstand, voorrang voor inwoners van Oegstgeest bij 

toewijzing sociale woning 
• Veiligheid als belangrijke kerntaak 
• Goed onderhoud op infrastructuur 
• Duurzaamheid en energietransitie met gezond verstand 
• Adequate en preventieve zorgverlening 
• Bijdragen aan sportverenigingen  
• Aandacht voor winkelgebieden in combinatie met ondernemerschap 
• Corona en grondrechten 
• Gezond financieel beleid 
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Open en betrouwbaar bestuur 
Het gemeentebestuur behoort een duidelijke visie te hebben die democratisch 
gedragen wordt en uitsluitend het belang dient van de inwoners van Oegstgeest. Alle 
beslissingen en handelingen dienen die visie vervolgens te onderschrijven. 
Ook behoren de gemeentelijke taken en diensten kwalitatief goed en kostenefficiënt 
uitgevoerd te worden. Zaken zoals regelgeving, projecten en ruimtelijke inrichting eisen 
daarom een voortvarende aanpak. 

Uit de inwonersenquête is gebleken dat het vertrouwen in het huidige 
gemeentebestuur tot een historisch dieptepunt is gedaald. BVNL Oegstgeest wijdt dit 
aan de huidige bestuurscultuur en wil deze cultuur veranderen. Om dit te bereiken zal 
een open en betrouwbaar gemeentebestuur gevormd moeten worden met leden 
(College en Gemeenteraad) die niet voor zichzelf actief zijn maar zich dienstbaar 
opstellen in volledige openheid, eerlijkheid en transparantie. 

 

 
Meer inspraak inwoners 
Ook blijkt uit inwonersenquête dat het gemeentebestuur niet luistert naar inwoners en 
afspraken niet nakomt. Onder meer betrekt het huidige bestuur inwoners te weinig bij 
verregaande projecten. Wij willen de betrokkenheid vergroten en inwoners weer een 
stem geven die er écht toe doet bij zaken die hen raken.   

De huidige partijen staan te dicht bij de huidige cultuur van niet luisteren en niets doen 
met inspraak van inwoners, die gaan die verandering niet realiseren. Er dient een 
nieuwe bestuurscultuur te komen die het belang van de inwoners écht vooropstelt. Op 
basis van die nieuwe bestuurdcultuur kunnen er nieuwe manieren van besluitvorming 
afgesproken worden waarbij de inspraak van inwoners vastgelegd is. 
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Zelfstandigheid 
Oegstgeest is zelfstandig en moet dat blijven. Wij willen terughoudend zijn in het 
uitbesteden van (bestuurlijke) taken aan buurgemeenten omdat dit ten koste kan gaan 
van de eigen identiteit en competentie. Samenwerkingen kunnen echter op bepaalde 
punten een mogelijkheid zijn om dienstverlening op goede en efficiënte manieren te 
garanderen. 

Ook zijn wij van mening dat het gemeentebestuur in nauw contact moet staan met 
inwoners en ondernemers. Bij veel fusiegemeenten in Nederland is dat al lang niet 
meer het geval en is de afstand tussen inwoners en gemeentebesturen vooral groter 
geworden. Veel voorgenomen fusies zijn daarom niet doorgegaan. Volgens ons is dit 
volkomen begrijpelijk. 

 

 

 

Groenvoorziening 
BVNL Oegstgeest vindt dat veel groen in de leefomgeving en de gebieden rondom het 
water van essentieel belang is voor de uitstraling en leefbaarheid van het dorp. Wij 
willen het groene karakter behouden en de groenvoorziening rondom gebieden zoals 
de ontsluiting van landgoed Endegeest uitbreiden en verbeteren.  
 
De openbare ruimte en toegang vanaf het water kan in Oegstgeest verbeterd worden 
zodat het dorp ook vanaf het water een aantrekkelijke en uitnodigende uitstraling 
heeft. 
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Bouwen & Wonen 
Bijbouwen voor mensen van buiten Oegstgeest mag geen doel op zich zijn. Oegstgeest 
heeft zijn steentje bijgedragen en is nagenoeg vol. Er kan op bepaalde plekken nieuw 
gebouwd worden, maar met beleid en passend binnen bestaande en historische 
contouren zonder dat groen verloren gaat. Ook willen wij inzetten op passende 
woonvormen voor starters en senioren.  

Bij ontwikkeling dient de scope van aantallen, bouwhoogtes en proportionaliteit 
bewaakt te worden en niet herhaaldelijk te verschuiven. BVNL Oegstgeest wil met 
gezond verstand afspraken maken én deze handhaven met de betrokken partijen.  

Bewoners behoren daarom tijdig ingelicht te worden over ruimtelijke plannen die de 
gemeente in de omgeving heeft. Daar hoort bij dat bewoners actief betrokken worden 
bij de planvorming en over ruime mogelijkheden tot daadwerkelijke (niet ceremoniële)  
inspraak kunnen beschikken om de eigen belangen te behartigen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oegstgeest moet initiatieven ontplooien voor de huisvesting van zowel oudere als 
jongere Oegstgeestenaren.  
 
BVNL Oegstgeest is dan ook voor het bouwen van hofjes voor de oudere inwoners van 
Oegstgeest met behoud van groen. Zo kunnen ouderen een passende woonomgeving 
vinden en bevorderen we de doorstroom. 
 
Slechts 25% van vrijgekomen sociale woningen gaat naar inwoners van Oegstgeest. 
BVNL wil hier een einde aan maken en voorrang geven aan inwoners van Oegstgeest. 
Zo kunnen onze jongeren in Oegstgeest blijven wonen.  
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Bij nieuwbouw dienen ook de belangen van de omwonenden betrokken te worden, we 
bouwen zuiver en alleen in het belang van alle inwoners van Oegstgeest. 

Verder dienen de verschillende gebieden binnen Oegstgeest naar de eigen merites 
behandeld te worden zodat bedrijvigheid, dienstverlening, voorzieningen, winkels en 
bewoning elk een eigen plaats krijgen. 

 

Veiligheid 
Veilig zijn en veilig voelen is van primair belang. Veiligheid en rechtsorde zijn van 
oudsher kerntaken van gemeenten en overheden. Veiligheid verdient daarom een 
prominente plek binnen het taken- en dienstenpakket van de gemeente. 

De Burgemeester draagt in alle gevallen de eindverantwoordelijkheid voor de 
veiligheid en dient zich ook zo op te stellen. Het uitbesteden en zodoende ‘afvinken’ 
van veiligheidstaken is niet zondermeer voldoende. Inwoners moeten rechtstreeks 
terecht kunnen bij lokale politie en daarom willen wij dat er weer een bemande 
politiepost in Oegstgeest komt. 

 

Infrastructuur 
BVNL Oegstgeest ziet infrastructuur als een kerntaak van de gemeente. Een goede 
infrastructuur met een veilige afwikkeling van alle verkeersbewegingen inclusief 
parkeren staat bovenaan. Het te pas en onpas voor langere tijd plaatsen van 
betonblokken op de bruggen in de Dorpsstraat en op de Rijnsburgerweg verlaagt niet 
alleen de veiligheid maar getuigt ook niet van visie of de wil om infrastructuur snel en 
op adequate manier in te regelen.  
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Structurele problemen, knelpunten en langlopende dossiers dienen met 
voortvarendheid opgelost te worden (Dorpstraat, Poelgeest, Nieuw-Rhijngeest en 
ontsluiting Rijnvaert). Ook zal geanticipeerd moeten worden op toekomstige situaties 
zoals het scheiden van bouwverkeer en bestemmingsverkeer in de te bouwen wijk 
Nieuw-Rijnvaert. Daarnaast willen wij de mogelijkheden onderzoeken van een 
tramverbinding tussen Leiden en de kust met halte(s) in Oegstgeest. 

Oplaadpalen elektrische voertuigen 
BVNL Oegstgeest wil het aantal oplaadpalen voor elektrische voertuigen uitbreiden en 
beschikbaar stellen daar waar behoefte bestaat. Wij hebben reeds voorstellen gedaan 
maar het huidige gemeentebestuur belemmert de uitbreiding hiervan door zich 
onnodig veel bezig te houden met randzaken.  

 

Ook zijn wij van mening dat gebruikers en exploitanten meer inspraak moeten hebben 
op de locaties van nieuw te plaatsen laadpalen. Uiteraard met inachtneming van de 
belangen van berijders van niet-elektrische voertuigen. Daar waar de gemeente 
additionele, wellicht commercieel minder interessante laadpalen wil zien kan zij zich 
wenden tot exploitanten. 
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Duurzame energie en gasnet  
BVNL Oegstgeest staat voor een schone en gezonde leefomgeving en wil graag 
verduurzamen. Echter wel met gezond verstand. Daarom zijn wij tegen onbetaalbare 
en onzinnige klimaatmaatregels en -projecten waar inwoners niet op zitten te 
wachten. 

 

 

De energietransitie die vanuit Den Haag is ingezet kan betaalbaar mogelijk gemaakt 
worden door gebruik te maken van het gasnet. Het is mogelijk om op termijn het 
gasnet fasegewijs, per wijk, betaalbaar over te zetten op waterstof. De gascentrale in 
Leiden kan mogelijk overschakelen op groene waterstof, gevoed uit de waterstof 
backbone, die in 2026 langs Leiden komt te liggen. Met waterstof kan de behoefte aan 
verwarming betaalbaar, haalbaar en toekomstbestendig worden verduurzaamd. Wij 
willen waterstof als mogelijkheid op de agenda zetten van de regionale 
energiestrategie (RES). 

Zorgverlening 
Goede lokale zorg is van groot belang. Zowel grote zorginstellingen als kleine 
particuliere zorgverleners spelen hierin een belangrijke rol. Met name tijdens de 
coronacrisis is duidelijk geworden wat er gebeurt als de zorg wordt verwaarloosd. 
Preventieve gezondheidszorg kan bijdragen aan de kwaliteit van leven. BVNL 
Oegstgeest is dan ook van mening dat preventieve gezondheidszorg meer aandacht 
behoeft. 

Momenteel kunnen inwoners van Oegstgeest voor spoedeisende hulp niet lokaal 
terecht maar moeten ze hiervoor naar Voorhout. Wij willen ons sterk maken voor een 
dokterspost in Oegstgeest en vinden dat initiatieven van burgers en maatschappelijke 
instellingen die op het terrein van zorg een rol willen en kunnen spelen steun verdienen. 
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Sport  
Sport is in Oegstgeest een bindende factor en wordt beoefend door jong en oud. 
Daarbij behoort sporten tot de primaire levensbehoeften en is het goed voor lichaam 
en geest. BVNL Oegstgeest vindt dat Iedereen de mogelijkheid moet hebben om vrij te 
kunnen sporten. Niet alleen het actief beoefenen van de sport, maar ook aanwezig zijn 
als supporter moet te allen tijde tot de mogelijkheden behoren. 

Door de coronamaatregelen missen de verenigingen inkomsten. De financiële situatie 
van onze sportverenigingen kan en moet sterk verbeteren. Vanwege het algemeen 
belang zal de gemeente waar nodig moeten bijdragen.  

Ondanks dat het schoolzwemmen is wegbezuinigd is de gemeente het zwembad 
financieel blijven steunen. Als de faciliteiten er toch zijn dan willen wij het 
schoolzwemmen terugbrengen, eventueel door een publiek-private samenwerking aan 
te gaan.  
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Winkelgebieden en Ondernemerschap 
BVNL Oegstgeest hecht grote waarde aan goede faciliteiten rondom winkelgebieden 
en een goed vestigingsklimaat voor het MKB. Onder meer De Kempenaerstraat en 
winkelgebied De Lange Voort vormen de (sociale) kernen van het dorp en zijn daarom 
van primair belang. Wij willen in samenspraak met winkeliers en omwonenden deze 
winkelgebieden continue verbeteren. Waar mogelijk ondersteunt de gemeente nieuwe 
initiatieven van ondernemers en faciliteert zij deze. Regelgeving dient met gezond 
verstand geïnterpreteerd te worden zodat ondernemers niet onevenredig benadeeld 
worden. BVNL Oegstgeest staat open voor suggesties van ondernemers en 
omwonenden om de voorzieningen ook in de toekomst op een hoog peil te houden. 

 

 

Corona & Grondrechten 
BVNL Oegstgeest staat voor een open samenleving waar kwetsbaren zijn beschermd 
en waar verder iedereen, zoals het in een rechtsstaat hoort, volledig vrij is. 

Dat de landelijke overheid in het voorjaar van 2020 op basis van de kennis van toen 
verregaande coronamaatregelen heeft afgekondigd is te verklaren. Het tegenwoordige 
coronabeleid daarentegen is op basis van de huidige situatie, het gezond verstand en 
vele wetenschappelijke onderzoeken niet meer te rechtvaardigen. Het continue 
verlengen van de spoedwet is in strijd met meer dan tien grondrechten, waaronder het 
recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, het recht op onaantastbaarheid 
van het lichaam en het recht op vrij bewegen en vrije meningsuiting.  

De leden van het gemeentebestuur hebben trouw gezworen aan de grondwet en 
dienen de grondrechten van de inwoners te beschermen. Daarom moeten zij besluiten 
de disproportionele maatregelen op basis van deze wet in de huidige en vergelijkbare 
toekomstige situaties niet of proportioneel te handhaven.  
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Financiën 
BVNL Oegstgeest staat voor gezond financieel beleid die concreet, transparant en in 
volledigheid wordt gepresenteerd. Wij willen investeren in onderhoud en hoogwaardige 
voorzieningen omdat die niet alleen goed voor het dorp zijn maar ook minder drukken 
op de schuldquote van de gemeente. Daarentegen dient de gemeente kostenefficiënt 
haar taken uit te voeren en kritisch te zijn als het gaat om uitgaven.  

Bij een gezond financieel beleid hoort een duidelijk onderscheid tussen kosten en 
hoogwaardige investeringen. Rekenen naar een gewenst resultaat door beïnvloeding 
van cijfers en balansen is geen goed financieel beheer. Net zomin dient de Raad in te 
stemmen met onvolledige begrotingen, ook niet onder toezegging dat die op een later 
tijdstip worden gewijzigd of aangevuld. Financiële pijn moet direct worden genomen 
en niet vooruitgeschoven worden.  


