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Geachte raadsfracties, 
 
Onlangs heeft de vereniging Oegstgeester Hofjes (de zustervereniging van het burgerinitiatief Langer 
Zelfstandig Leven Oegstgeest) tezamen met woningcorporatie MeerWonen een voorstel ingediend bij het 
gemeentebestuur voor een hofje op de locatie Hazenboslaan. Desgewenst in combinatie met nieuwbouw van 
de Leo Kannerschool. Helaas is het gemeentebestuur tot nu toe niet ingegaan op ons verzoek om het gesprek 
aan te gaan over ons voorstel. Uit uitspraken van het gemeentebestuur leiden wij af dat zij de locatie 
Hazenboslaan nu betrekken in de contacten met projectontwikkelaars over het plan Endegeest. 
 
Door deze ontwikkelingen vrezen wij dat de laatste mogelijkheid verdwijnt om een hofje te realiseren voor de 
inwoners van Oegstgeest. Daarom vragen wij u via deze open brief met nadruk om uw bevoegdheden te 
benutten om gebiedsvisies en bestemmingsplannen vast te stellen. Als gemeenteraad kunt u alsnog de laatste 
kansen voor de realisatie van hofjes in Oegstgeest mogelijk maken. En daarmee een belangrijk onderdeel uit de 
vastgestelde Woonvisie. 
 
Beleid 
De komende jaren neemt de vraag naar zorg onder oudere inwoners van Oegstgeest door vergrijzing fors toe 
en daarmee het beslag op zorgvoorzieningen. Ook de gemeente zal daarmee geconfronteerd worden als het 
gaat om aangepaste woningen en voorzieningen uit de Wmo. De financiële consequenties zullen aanzienlijk zijn 
en vragen om proactief beleid. De landelijke Taskforce Wonen en Zorg heeft afgelopen jaar gemeentes 
dringend geadviseerd om te zorgen voor voldoende aangepaste woningen (bijlage). Onze gemeente heeft daar 
in het voorjaar rekening mee gehouden bij de vaststelling van de Woonvisie. Hierin is meerdere keren de 
wenselijkheid van hofjes voor oudere inwoners benoemd. Breed ondersteund beleid dat verplichtingen schept. 
 
De oudere inwoners van Oegstgeest ondersteunen nadrukkelijk de wenselijkheid van hofjeswoningen. Daarom 
besloten we tijdens een drukbezochte informatiebijeenkomst in het Dorpscentrum op 12 september jl. de 
vereniging Oegstgeester Hofjes op te richten. In korte tijd schreven 95 huishoudens uit Oegstgeest zich in als 
lid. Zij voelen zich aangesproken door het onderscheidende kenmerk van een hofje: in verbinding met elkaar 
wonen, onder andere door het delen van een ontmoetingsruimte en een gemeenschappelijke tuin. De 
vereniging meent dat met deze woonvorm door onderlinge burenhulp en gerichte afspraken met 
zorgaanbieders, het beroep op zorgvoorzieningen en gemeentelijke Wmo-voorzieningen in de toekomst zal 
verminderen.  
 
Mogelijkheden 
Het voorlopige bestuur van de vereniging is met deze wetenschap aan de slag gegaan met het inventariseren 
van mogelijke locaties voor een hofje. Criterium is een centrale ligging in het dorp met centrale voorzieningen 
op loopafstand. Het blijkt dat 4 van de 5 mogelijke locaties inmiddels in handen zijn gekomen van commerciële 
projectontwikkelaars (Endegeest, Overgeest, La France en Hofbrouckerpark). De locatie Hazenboslaan is de 
enige locatie die (nog) in handen is van de gemeente. Maar volgens recente uitspraken van het 
gemeentebestuur blijkt deze nu dus ook betrokken te worden in een deal met de projectontwikkelaar van 
Endegeest. 
 
Door deze ontwikkelingen maken wij ons als vereniging Oegstgeester Hofjes grote zorgen over de 
mogelijkheden om conform de vastgestelde Woonvisie daadwerkelijk hofjes te realiseren. Een deel van de 
leden is vanwege inkomen afhankelijk van sociale huurwoningen. Om die reden is de vereniging samenwerking 
aangegaan met de woningcorporatie MeerWonen. MeerWonen heeft grote moeite om in Oegstgeest locaties 
te vinden voor nieuwbouw van sociale huurwoningen. Gelet op de lange wachttijden van inmiddels 6 jaar, zou 
MeerWonen deze graag samen met ons realiseren op de locatie Hazenboslaan. Een substantieel deel van de 
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leden van de vereniging Oegstgeester Hofjes heeft mogelijkheden voor koop of luxe huur, maar wil dat graag in 
verbinding met MeerWonen doen in een hofje met gezamenlijke voorzieningen. Individueel kopen of huren bij 
een commerciële projectontwikkelaar zonder de constructie van een hofje is dan geen optie. 
 
Beroep 
Op grond van deze overwegingen doen wij een dringend beroep op de gemeenteraad om met ons de realisatie 
van hofjes conform de vastgestelde Woonvisie mogelijk te maken. Dat kan door in de eerste plaats de locatie 
Hazenboslaan ter beschikking te stellen voor de bouw van een hofje met sociale huurwoningen aangevuld met 
koop- en luxe huurwoningen. Voor dat laatste kan een commerciële projectontwikkelaar ingeschakeld worden, 
maar wel onder een gebiedsvisie en bestemmingsplan die het concept van een hofje waarborgen.  
Namens onze leden lichten wij als bestuur graag onze kijk op de ontwikkeling van hofjes, en de mogelijkheden 
om deze in Oegstgeest te realiseren, in een gesprek met uw raadsfractie persoonlijk toe. We nemen daarvoor 
contact op voor een gesprek en hopen dat u daartoe bereid bent. 
 
Met vriendelijke groet, mede namens het bestuur vereniging Oegstgeester Hofjes 

 
Guus Bannenberg, voorzitter 
 
 


