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Deze lijst geeft geen compleet overzicht maar wel een beeld van ¡nitiatieven die burgers in Oegstgeest al
dan niet in samenwerking met de gemeente ontplooid hebben.

Energiek Poelgeest
ln de wijk Poelgeest onderzoeken inwoners de mogelijkheden om het warmtenet waar hun huizen op
aangesloten z'rjn te voorzien van warmte uit de Klinkenbergerplas. Ze willen graag meer keuzevrijheid en zo
mogelijk lagere energiekosten. Er is incidenteel contact met de gemeente hier over.
Civil Society Club
De Civilsociety Club stimuleert en ondersteunt burgerinitiatieven en heeft een Lokaal Fonds opgericht
waarmee geld wordt gegenereerd voor ondersteuning van diverse burgerin¡tiatieven. Waar mogelijk
ondersteunt de gemeente voor zover d¡t niet financieel is.

Stichting Dorpslab
Het Dorpslab is met financiële steun van de gemeente opgericht naar aanleiding van het interactieve
proces van beleidsvorming van de Toekomstvisie 2020. Deze inwoners helpen ¡nit¡atieven een handje door
te helpen bij de organisat¡e en marketing. Zodra een initiatief zelfstandig kan voortbestaan, stopt het
Dorpslab de bemoeienis. Hieruit is ontstaan:
o 'Oegstgeest in beweging'-5¡¡""nnomsten, thema-bijeenkomsten met grote opkomst en impact, o.a.
rondom ontw¡kkelingssamenwerking (Almondehoeve), sport (Corpus) en de Oegstgeester

.
c

geschiedenis (Oude Raadhuys).
www.oegst.nl en ladder in de Oegstgeester Courant: activiteitenagenda en tevens informeel
'reserveringssyssteem' voor activiteite n
Dorpskrachf; site die actief wordt onderhouden door een team van vrijwilligers waar organisat¡es
kunnen aangeven welke vrijwilligers zij zoeken. Voor dit onderdeel is apart budget beschikbaar
gesteld en zijn kaders meegegeven waarbinnen de site ontwikkeld moest worden. Dit is ons
ultieme voorbeeld van Right to Challenge waarbij de opdracht enkelvoudig aan de samenleving is
aanbesteed. Achteraf gezien had de Civil Society Club ook graag meegedaan in de 'aanbesteding'.

Platform Duurzaam Dorp Oegstgeest (voorheen Werkgroep Duurzaamheid)
Platform dat enkele keren per jaar een activiteit organiseert voor en door inwoners, met ondersteuning van
de gemeente. Alle inwoners van Oegstgeest discussiëren met elkaar en inspireren elkaar via de Facebookgroep Duurzaam Dorp Oegstgeest. De werkgroep duurzaamheid is een broeiplaats geweest voor diverse
bu rger¡nitiatieven, zoa ls:
o Lokool Energie Opwekken Oegstgeet (LEOO), de coöperatie van inwoners die gezamenlijk duurzame
energie opwekken via bijvoorbeeld collectieve inkoop van zonnepanelen.
o Repair Café, inwoners hebben de Oegstgeester versie van het Repair Café opgezet en exploiteren
dit als een van de succesvolste van Nederland,
o Oogstoverschot, inwoners delen oogstoverschotten met elkaar en met de voedselbank,
o diverse in¡t¡atieven (Oudenhofmarkt, Zaaam-spraak talkshows over duurzaamheid, activiteiten voor
kinderen, duurzame open huizen route, inwonersavonden in Poelgeest met duurzame thema's,
terugkerende duurzame maalt¡jd in het Dorpscentrum, duurzaam inrichten en onderhouden van
het particuliere groen van de KPN-tuin)
SOEK (St¡cht¡ng Oegstgeester Kr¡ngloop)

lnwoners hebben zelf een kringloopwinkel opgezet. De gemeente steunt hen door het tijdelijk beschikbaar
stellen van opslag- en winkelruimte. De winkel loopt goed en is een mooie aanvulling op de regionale
kringloopwinkel en de gemeentelijke milieustraat,

Vrij Groen
Biodiversiteitstuin met duurzame voorzieningen, gerund door vrijwilligers. Met financiële steun van de
gemeente is een slecht-weer-schuilplaats neergezet. De gemeente heeft tijdelijk grond beschikbaar gesteld.
Vrij Groen heeft tevens jaarlijks een kerstbomenasiel en diverse in het oog springende act¡v¡teiten.
Inwoners beheren openbaar groen
lnwoners hebben de mogelijkheid een stukje groen te beheren dat in eigendom is van de gemeente. Dat
kan op kleine schaal (stukje groen bij je huis) of collectief. ln het w¡jkpark in Poelgeest is een groep
vrijwilligers act¡ef die een deel van het ecologisch onderhoud op zich neemt (bv. wilgen knotten). Bij de
Klinkenbergerplas zijn door inwoners ideeën ingediend voor bijvoorbeeld een oeverzwaluwwand en een
graanveldje ten behoeve van vogels. De gemeente richt het park hiermee in, de inwoners kr'rjgen de
gelegenheid dit in stand te houden d.m.v. gezamenlijk onderhoud. Bij winkelcentrum de Lange Voort is een
kruidenpluktuin aangelegd door het Milieu Educatie Centrum. De basis is door de gemeente aangelegd, de
inrichting en het onderhoud zijn en worden door het MEC gedaan.

Vijf WE's verduurzamen
De VVE's van vijf flats aan de Aert van Neslaan, Lange Voort en lrislaan hebben een paar jaar geleden
gezamenlijk onderzocht op welke manier ze hun meerjarig onderhoud kunnen verduurzamen. De
gemeente heeft ondersteuning geboden door begeleiding vanuit de Omgevingsdienst West-Holland.

Langer Zelfstandig Leven (zorgcoöperatie in oprichting)
Doel van het burgerin¡tiatief is om inwoners van Oegstgeest het perspect¡ef te bieden op langer zelfstandig
leven. Langer zelfstandig wonen gaat niet zomaar: er zijn bij toenemende leeftijd voorbereidingen nodig
ten aanzien van wonen, zorg en welzijn. Langer Zelfstandig Leven wil als coöperatie van burgers met
samenwerkingspartners de voorwaarden realiseren om langer zelfstandig wonen te faciliteren. Zie
http://www. la ngerzelfsta nd iglevenoegstgeest. nl

Autisamen
Zes moeders met kinderen met autisme hebben de handen ineengeslagen. Hun doel is om kinderen met
autisme, hun ouders, broertjes en zusjes in contact met elkaar te brengen en zo te ondersteunen bij hun

sociale omgang, maar vooral plezier te laten beleven aan dit contact. Ze willen uitdrukkelijk aangeven dat
ze geen organisatie zijn die zich richt op begeleiding of behandeling. Ze zetten hun ervaringsdeskundigheid
in om activiteiten voor de kinderen auti-proof te maken. Zie www.autisamen.nl
Puzzel-o-theek Oegstgeest

Anne Dekker is een particulier die een uitleen van puzzels organiseert vanuit haar huis (ze is zelf
rolstoelgebonden). Deze puzzels leent ze uit aan iedereen die dat maar wil. De moeilijkheidsgraad van een
puzzel wordt in enkele gevallen aangegeven met rondjes, 7t/m 5, van eenvoudig tot moeilijk. De collectie
verandert voortdurend en staat op haar website: www.puzzel-o-theek.nl
Samen eten met buurtgenoten
Sinds enige tijd kookt een echtpaar in Haaswijk wekelijks voor mensen uit de buurt die het gezellig vinden
om met elkaar te eten. Er wordt een gezonde eenvoudige maaltijd gekookt van rond €7,- p.p., een glas
wijn is € 1,- extra. Zie www.willezien.nl
St¡cht¡ng Burgerinitiatief Oegstgeest Hoogspanning Ondergronds (SBOHO)
De sticht¡ng stelt zich als doel het bevorderen van het ondergronds brengen ('verkabelen')van de
hoogspanningslijn die over het noordelijk deelvan Oegstgeest loopt.

Leefbaarheidsplatform en wijkschouw
Er komt een leefbaarheidsplatform waarin inwoners en de woningcorporatie deelnemen. Gezamenlijk
inventariseren ze welke verbeteringen nodig zijn in de wijk (wijkschouw) en bedenken ze zeft oplossingen

