Betreft: Ontwerp-bestemmingsplan De Geesten Z/18/118551
Inspraak d.d. 11-11-2021 te Oegstgeest, Gemeentehuis

Goedenavond geachte leden van de commissie en voorzitter,
Ik zal als lid van de Vereniging Bomenbond Rijnland de inspraak doen. Ik ben inwoner van
Oegstgeest.
We werden onaangenaam verrast door het feit dat de zienswijze van de Bomenbond ergens
is ‘vergeten’ in het proces en niet terug te vinden is in de Nota van Wijziging en
Beantwoording van De Geesten. Erg jammer, ook gezien onze eerdere inspraken en
zienswijzen. We zien alsnog graag een reactie van de gemeente tegemoet en vertrouwen
erop dat dit wordt rechtgezet. Bedankt dat ik alsnog hier de punten mag toelichten.
We hebben in de nota gezien dat één punt van onze eerdere inspraak gelukkig is
overgenomen: het fietspad tussen de Wassenaarseweg en kasteel Endegeest is vervallen.
Helaas is het fietspad door bos Rhijngeest niet geschrapt.
Daar gelden dezelfde argumenten als voor het inmiddels geschrapte stuk: aantasting van de
natuur, lichtvervuiling en door fietsers, e-bikes en scooters verdwijnt de rust.
Waarom een fietspad dóór de natuur, terwijl je er ook omheen kan, bijvoorbeeld over de
Van Swietenlaan. Het is zonde. Vijf meter breed asfalt, dwars door dit soortenrijke bos.
Dit bos heeft geluk gehad, het is in onderhoud een beetje vergeten, dat heeft de soorten
goed gedaan. Gaat u er maar eens staan, op die plek, op een voorjaarsdag in mei. Het is
prachtig. Natuur is niet alleen maar nuttig als we erin kunnen recreëren. De natuur is geen
decorstuk, het leeft, en de mens is erin te gast én is er onderdeel van.
Laten we dit mooie bos, aaneengesloten, behouden voor Oegstgeest.
Dit mooie bos kan de burger geven wat hij zo nu en dan nodig heeft: rust.
Ik sluit af met twee hartenkreten:
1. Geef de terreinbeheerder een opdracht mee: richt het beheer op het behoud van
natuurwaarden en maak er geen pretnatuur van.
2. Raadpleeg de lokale biologen en ecologisch deskundigen. Dit gebeurt echt onvoldoende.
Het is gratis advies, dicht bij huis en vergroot het draagvlak.
Verder is de Bomenbond van mening dat de illegaal omgekapte bomen op het
Endegeestterrein gecompenseerd moeten worden.
Dank u wel.
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