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Motie
De Road von de gemeente Oegstgeest, in vergadering bijeen op

6

juli 2077;

Gelezen hebbend:
De antwoorden op schriftelijke vragen van de D66-fractie

-

-

Memo: Analyse opnemen Hofwijck en (aanleun)woningen in ontwerpbestemmingsplan "Oudenhof
en Klinkenbergerplas"
De woonvisie.

Gehoord de beroodslagingen in de oordeelsvormende vergodering vøn

7

juni 2077

Constaterende dot:

-

-

Het vigerende bestemmingsplan aangaande het zorgcomplex Hofwijck niet langer een
rea listisch toekomstperspectief geeft.
De gemeente Oegstgeest van een groot deel van de grond in het gebied in en rond het
Hofbrouckerpark de eigenaar is.
Projectontwikkelaar Sedos tot augustus 2018 de tijd heeft om plannen voor de
ontwikkeling van dit gebied te presenteren.
Het College ervoor heeft gekozen om het gebied Hofbrouckerpark /Zorgcomplex Hofwijck
uit het te behandelen bestemmingsplan Oudenhof en Klinkenburgerplas te halen.
ln de woonvisie is aangegeven dat betaalbare woningen voor ouderen een knelpunt zijn in
het huidige aanbod.

Overwegende dat:

-

-

Het Hofbrouckerpark een belangrijk groen gebied in Oegstgeest is.
De kleine woningen aan de Hazenboslaan (de Vijverhof) gebouwd zijn door een stichting
met als doel huisvesting van ouderen met een zorgvraag.
Deze woningen in handen van Sedos niet de doelgroep bedienen waar ze voor bedoeld zijn
en de gemeente geen mogelijkheden heeft hier verandering in te brengen.
Het aantal locaties waarop nog woningen voor de doelgroep ouderen kunnen worden
ontwikkeld zeer beperkt is.
De aangegeven bouwvlakken in het vigerende bestemmingsplan Oudenhof en
Klinkenbergerplas zijn aangegeven met geen ander doel dan huisvesting voor ouderen met
een zorgvraag.

Verzoekt het College
zqiv

1) i*r

2)
3/
4)
5)

positie als grondeigenaar te gebruiken om proactief, samen met Sedos, tot een nieuw
plan voor dit gebied te komen.
ln dit plan zoveel mogelijk in te zetten ophet ontwikkelen van woningen met een
zorgcomponent ¡n de sociale (streefgetaltr,@ en middeldure sector.
Afspraken te maken over de bestemming en doelgroep van deze woningen voor senioren
en bewoners met een zorgvraag, waardoor deze doelgroep daadwerkelijk hier terecht kan.
Om bij de ontwikkeling van het nieuwe plan rekening te houden met de bestaande
ruimtelijke inrichting in en om het park en daar zo veel mogelijk aansluiting bij te zoeken.
De omwonenden en huidige en mogelijketoekomstige bewoners actief te benaderen en de
gelegenheid te geven mee te denken over de nieuw te ontwikkelen plannen voor het
gebied in en rond het Hofbrouckerpark.

6)

7)

De raad op de hoogte te houden van de ontwikkelingen over dit onderwerp en daartoe
voor het einde van2OLT de raad te informeren
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