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De redactie ziet uw brieven met interesse tegemoet, maar behoudt zich het 
recht voor brieven taalkundig aan te passen, in te korten of niet te plaatsen. 
Brieven mogen niet meer dan 250 woorden bevatten. Ingezonden brieven 
worden alleen geplaatst met naam en adres. Plaatsing van een brief houdt 
geen instemming van de redactie met inhoud of strekking in.

LEZERS SCHRIJVEN

Welke voorzieningen heeft 
Oegstgeest nodig?

In economisch moeilijke tijden zijn lastige keuzes misschien een 
tijdje uit te stellen, maar uiteindelijk blijken ze toch onvermijdelijk. 
De ophef omtrent de voorgenomen sluiting van het Gemeentecen-

trum aan de Lijtweg is daarvan een voorbeeld.
Ook nu doen belanghebbenden een beroep op de gemeente of de poli-
tiek om bij te springen en de bedreigde voorziening te helpen behou-
den. Kan de gemeente dat?
De financiële positie van de gemeente Oegstgeest is door degelijk 
beleid van het huidige college gestabiliseerd of zelfs licht verbeterd. 
Maar ruime financiële armslag is er niet. Nog niet alle financiële ri-
sico’s zijn bedwongen en de komende decentralisatie van centrale 
overheidstaken naar de gemeente, feitelijk een bezuinigingsactie 
van het kabinet, zetten de toch al beperkte mogelijkheden van de ge-
meente verder onder druk. Alle reden dus om ons af te vragen welke 
voorzieningen Oegstgeest echt nodig heeft om ervoor te zorgen dat in 
ons dorp iedereen mee kan blijven doen. 
Ik adviseer de gemeente Oegstgeest, in goed overleg met maatschap-
pelijke partijen in het dorp, te laten inventariseren wat we hebben en 
welke we daarvan als gemeente graag willen steunen. Een ondersteu-
ning die kan bestaan uit geld maar vaak ook uit aangepast beleid. De 
uitkomst van dit onderzoek, waarbij pijn niet voorkomen zal kunnen 
worden, zal de politiek helpen bij het maken van de noodzakelijke en 
soms pijnlijke keuzen. 
Dan komt het erop aan sociaal te kiezen op 19 maart aanstaande.
Hans van der Burgh
Oud-raadslid Progressief Oegstgeest

Hoe nu verder met Zwembad 
Poelmeer?

Wij hebben op 6 april 2012 ‘De Nieuwe Vrienden van Poelmeer’ 
opgericht, een burgerinitiatief voor het behoud van een 
Zwembad in Oegstgeest. Aanleiding was de mededeling van 

de VVD-wethouder dat het zwembad Poelmeer per 1 januari 2014 dicht 
moest vanwege geldgebrek. Het zwembad is nog open, maar hoe het 
nu verder moet is lastig te zeggen omdat de politiek erg vaag is over 
het behoud van een zwembad.

Met de inzet van vele vrijwilligers en na heel veel uren a-politiek werk 
– en met dank aan het personeel van Poelmeer – besloot de gemeente-
raad in november 2012 unaniem dat Oegstgeest een zwembad moest 
behouden. Er moest een onderzoek komen naar de mogelijkheden van 
een nieuw zwembad, een zogenoemd 2521++ zwembad, als alternatief 
voor een dure renovatie. Op advies van de wethouder en diverse raads-
leden werd op 27 november 2012 een relatief kleine subsidie aange-
vraagd, in feite een kort durende lening, om het 2521++ onderzoek uit 
te voeren. De beslissing op die aanvraag kwam pas op 24 oktober 2013, 
waarom is er zolang gewacht? En de eerdere beslissing van de gemeen-
teraad voor een onderzoek is nooit uitgevoerd!

Sportfondsen Oegstgeest bv heeft op kosten van de gemeente een goed-
koper renovatieplan gemaakt. Maar laten we wel wezen, Oegstgeest 
heeft weinig geld, waar zou u als burger voor kiezen: In tien jaar 4,5 mil-
joen uitgeven voor een gerenoveerd zwembad of drie miljoen uitgeven 
over een periode van dertig jaar met een (kleiner) nieuw zwembad?
Eind 2013 besliste de raad dat de wethouder met een vernieuwd reno-
vatieplan mag komen in mei 2014, dus ver na  de verkiezingen. Echter 
de wethouder kreeg geen geld om een plan te maken en er is ook abso-
luut niet besloten dat het zwembad echt blijft. Overigens waarom komt 
Sportfondsen Oegstgeest bv nu niet met eigen een plan voor een nieuw 
bad, dit is toch ook in hun belang en ze hebben de kennis en ervaring 
in huis?

Wij, de leden van ‘De Nieuwe Vrienden van Poelmeer’, zien in de ko-
mende verkiezingen weinig licht voor de toekomst: “Alle politieke 
partijen tezamen maken kennelijk van deze broodnodige en hoog-
gewaardeerde voorziening een politieke speelbal, en dat al sinds 2005. 
Het doel van ons burgerinitiatief is altijd geweest: Het behoud van 
een zwembad. Maar op deze manier gaat dat dus echt niet lukken. Wij 
hebben nooit voorkeur gehad voor een politieke partij, en dat blijkt 
terecht te zijn geweest. 
Op de achtergrond hebben overigens echter wel een aantal politici, en 
oud-wethouders, ons extra steun gegeven, naast de prima medewer-
king van de betrokken ambtenaren. En slechts bij Leefbaar Oegstgeest 
lezen we dat ze een duurzaam nieuw zwembad wensen. De andere par-
tijen zijn er erg vaag over”.

Laat de raadsleden hun eigen beslissingen en afspraken eens eerlijk 
nakomen en zowel het burgerinitiatief als sportfondsen de gelegen-
heid geven om hun voorstel uit te werken. Beiden voor het bedrag van 
€ 17.000,- elk. Sportfondsen bv heeft dat in feite al mogen doen. Laat 
eerlijkheidshalve ons, tezamen met de KNZB en 2521, dit ook doen. 
Waarbij overigens dat geld wel weer terug zal komen als er een 2521++ 
bad komt. Op deze manier krijgen we zuiver vergelijkingsmateriaal en 
kunnen de raad en de bevolking echt gaan beslissen wat men wil. En 
dit ook nog eens op een eerlijke basis, met eerlijke cijfers.
De Nieuwe Vrienden van Poelmeer

We Run 4 All gaat voor 
honderdduizend euro
n Maak kennis tijdens het Sportcafé XXL van 10 februari
HaRdLopEN n De enthousiaste leden van We Run4All steken 
hun ambitieuze doel niet onder stoelen of banken: “We gaan 
voor de honderdduizend euro!”. Met hun vierde deelname 
aan de RoPaRun willen zij ‘de ton’ volmaken. Met deelname 
aan de tot de verbeelding sprekende estafetteloop van meer 
dan vijfhonderd kilometer van Parijs naar Rotterdam hopen 
zij veel geld in te zamelen voor hulp aan mensen met kanker.

Door: Wil van Elk

We Run 4 All is een stichting die 
voortkwam uit het RoPaRunteam 
‘WeRUNtogether’ die in 2009 en 
2010 meedeed als team 236, zoals 
het nu nog te boek staat. In de daar-
op volgende jaren haalden de deel-
nemers maar liefst 68.000 euro op 
voor het goede doel. 

Enthousiasme
In 2013 werden het Hospice in Sas-
senheim en het Diaconessenhuis in 

Leiden gesteund. Hoewel ze terug-
kijken op de barre tocht van 2013, 
gaan ze er weer helemaal voor maar 
dan met nog meer enthousiasme 
dan voorheen: “Met genoeg spon-
soring moeten we de honderddui-
zend euro kunnen halen!”.

Sponsoring
De deelnemers betalen zelf de deel-
namekosten. Verder organiseren 
ze allerlei acties om sponsors en 
hulp te vergaren voor het ambi-
tieuze eindbedrag. De teamleden 

kun je tegenkomen op grote evene-
menten in Oegstgeest als de 5 Mei 
Jaarmarkt, de PaasHaaswijkloop 
op Tweede Paasdag, tweedehands-
markten aan de Lange Voort en de 
sponsorloop op 29 mei. 

Sportcafé
Ook zijn ze aanwezig, en vertellen 
over hun activiteiten, op maandag 10 
februari tijdens het Sportcafé XXL in 
Corpus, waar de Sportprijzen Oegst-
geest 2013 worden uitgereikt. “Je kunt 
ook materiaal leveren: we hebben 
onder andere fietsspullen nodig en 
brandstof voor de teambussen voor 
begeleiding van de lopers. Je krijgt 
voor sponsoring bijvoorbeeld een 
logo op een van de auto’s, jouw naam 
op de website, shirtsponsoring, en 
het is aftrekbaar voor de belasting”. 
Kijk eens op: www.werun4all.nl, of 
mail naar: info@werun4all.nl.

de leden van we run 4 all hebben maar één doel: geld ophalen voor mensen met kanker. de leuze van roParun is: 
“Leven toevoegen aan de dagen, waar geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven”. eigen foto.

Winterconcert JSR 
muZIEk n Op zondagmiddag 2 
februari geeft het Jeugd Symfo-
nieorkest Rijnstreek (JSR) een 
sfeervol Winterconcert in de Pe-
truskerk te Leiden. 
De drie orkesten spelen onder lei-
ding van de vaste dirigenten Karin 
Kemper en Mark Tempelaars wer-
ken van onder meer Beethoven, 
Bach, Bizet en Fauré. 
Het programma is veelzijdig, met 
vijf jonge talentvolle solisten en 

een repertoire van klassiek tot po-
pulair. 
Het kinderorkest start het Winter-
concert met een uitvoering van The 
Chicken Dance en de Mars uit Car-
men. Junioren spelen Grease en de 
ouverture uit die Fledermaus. Ver-
der op het programma: Svendsen’s 
Romance voor viool en orkest door 
het Symfonieorkest. De middag 
wordt afgesloten met de Schilderij-
ententoonstelling van Moessorgski.

Het volledige programma is terug 
te vinden op www.jsrijnstreek.nl/
winterconcert. 

Winterconcert 2014
Zondag 2 februari 2014
15:00 uur (zaal open om 14:30 uur)
Petruskerk, Lammenschansweg 
40a, Leiden
Toegang: € 3 voor kinderen, studen-
ten en oud-leden, € 8 voor volwas-
senen

Stichting Milieu Educatie Centrum 
Oegstgeest zoekt vrijwilligers
NatuuR n In de gemeente Oeg-
stgeest is de Stichting Milieu 
Educatie Centrum (MEC) actief 
om op basisscholen kinderen 
wegwijs te maken in natuur en 
milieu.
De vrijwilligers van het MEC geven 
ieder schooljaar ongeveer 90 les-
sen in de klas of excursies buiten de 
school. Daarnaast organiseert het 

MEC de maandelijkse zondagwan-
deling in ons dorp, en zorgt men 
er - samen met het IVN - voor, dat 
kinderen op de Kindernatuurclub 
leuke dingen kunnen doen.
De Stichting MEC doet dit alles met 
25 vrijwilligers. Drie daarvan vor-
men ook het bestuur van het MEC. 
Graag wil men het bestuur met een 
of twee leden uitbreiden. “Is dit iets 

voor u? Ook als u ‘gewoon’ vrijwil-
liger wilt worden bent u van harte 
welkom.”
Mensen die natuur en milieu een 
warm hart toedragen, en die graag 
enige uren per week hun energie 
aan het MEC willen geven kunnen 
contact opnemen met Huub Hen-
drix (071) 5137865 of via info@me-
coegstgeest.nl.


