2 6 OKI. 2007

De Minister van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

en

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening
en Milieubeheer

Overwegende

dat het gebied Wilhelminapark en Geesten van algemeen belang is vanwege zijn
historisch-ruimtelijke karakter;
dat het historisch-ruimtelijk karakter van dit gebied nog voldoende gaaf en
herkenbaar is;
gelet op de artikelen 35 en 36 van de Monumentenwet 1988;
gehoord de raad van de gemeente Oegstgeest en de raad van de gemeente
Leiden, gedeputeerde staten van de provincie Zuid-Holland, de Raad voor Cultuur
en de Rijksplanologische Commissie;
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Besluiten
dat het gebied Wilhelminapark en Geesten in de gemeenten Oegstgeest en
Leiden, zoals is aangegeven op de bij dit besluit behorende begrenzingskaart met
als kenmerk MSP/35/04-l en zoals is omschreven in de toelichting bij dit besluit,
wordt aangewezen als beschermd dorpsgezicht in de zin van artikel 1, onder g,
van de Monumentenwet 1988;
dat de vigerende bestemmingsplannen in de gemeente Leiden:
Leeuwenhoek-Station (vastgesteld: 29-06-1993)
- Vogelwijk (vastgesteld: 22-09-1980)
voldoen aan het beschermingsvereiste;
dat de vigerende bestemmingsplannen in de gemeente Oegstgeest:
Endegeest (vastgesteld: 12-02-1991)
Centrum (vastgesteld: 15-08-1974), alsmede drie partiele herzieningen
niet voldoen aan het beschermingsvereiste;
dat de termijn waarbinnen de gemeente Oegstgeest een ter bescherrning
strekkend bestemmingsplan moet vaststellen, wordt bepaald op drie jaren.
Dit besluit wordt bekendgemaakt door plaatsing in de Nederlandse
Staatscourant. Van dit besluit wordt mededeling gedaan in de daarvoor in
aanmerking komende dag- of nieuwsbladen en aan de raad van de gemeente
Oegstgeest, de raad van de gemeente Leiden, gedeputeerde staten van de
provincie Zuid-Holland, de Raad voor Cultuur en de Rijksplanologische
Commissie.
Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan degene
wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken daartegen binnen zes
weken na de dag waarop het aangevallen besluit is bekendgemaakt, een
bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft
genomen. Een dergelijk bezwaarschrift dient u te adresseren aan het
Ministerie van Onderwi js, Cultuur en Wetenschap, Cfi/FJZ t.a.v. de Commissie
voor de bezwaarschriften, postbus 606, 2700 ML Zoetermeer.
Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en behoort ten minste te
bevatten de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een
omschrijving van het bestreden besluit en de gronden van het bezwaar.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

dr. Ronald H.A. Plasterk

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
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