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Doelstelling initiatiefgroep 
Het realiseren van een mooier, sfeervoller 

en uitdagender hart in het centrum van 
Bodegraven. 

⁃ Uitsluitend openbare ruimte in beperkt gebied. 
⁃ Overzichtelijke ingreep relatief snel te realiseren. 
⁃ Dorp aantrekkelijker voor inwoners en toeristen. 
⁃Meer ruimte voor langzaam verkeer. 
⁃ Historie Bodegraven terugbrengen. 
⁃ Gezelligheid met terrassen. 
⁃ Leuke plekjes en meer groen. 
⁃ Beleving dorpskarakter in het Groene Hart.
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Plein voor Lutherkerk  
- Geen verkeerskruispunt 
maar leuk plein.

- Één geheel met 
Kerkstraat, Brugstraat, 
Raadhuisplein.


- Stoepranden wegnemen.

- Trottoir en wegdek op 
gelijk (vlak) niveau.


- Verblijfsgebied wandelaars 
en fietsers invoeren. Auto’s 
zijn “te gast”.


- Meer groen en sfeer.



Marktstraat. 
- Wijzigen verloop weg voor 
meer terrasruimte.

- Drempel voor plein.


- Verbinding Markstraat met 
Raadhuisplein.


- Mooie en functionele 
terrassen voor De Munt, 
Amigos en De Zoete Inval.


-Laden-lossen en tijdelijk 
parkeren goed regelen.


- Opstelplaats elektrische 
fietsen nabij Rabobank.


- Meer sfeer, minder verkeer.



          

Op het plein 
- Speelelement voor 
kinderen.

- Limes zichtbaar.

- Muziekpaviljoen 
functioneel maken.


Vitrines in donkere hoeken 
voor kleine exposities.


Groen voor en rondom het 
gemeentehuis.


Beperkt parkeren op plein 
buiten marktdagen?

Beperkt parkeren op plein?



Meer sfeer in donkere 
passages. 

1. Raadhuispoort. 
- Digitaal infobord voor 
winkels en aankondiging 
plein-evenementen. 

- Sfeervol zonnig plafond.

- Licht in de straat.

- Klok in de toren op tijd.


2. Nutspassagepoort  
- Kunstwerk in hoek bij 
Turkse bakker.

- Sfeervol zonnig plafond.

- Licht in de straat.

Beperkt 
parkeren Het podium
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Kerkplein en Kerkstraat. 
- Brede weg weg rond plein 
toevoegen aan het plein.


- De obstakels en paaltjes 
verwijderen.


- Aanpassen verkeers-
borden en containers.


- Kaasmonument in ere 
herstellen.


- Parkje achter de kerk 
opknappen, toegankelijk  
en gezellig maken.

Park

Dorpskerk



Kerkplein nieuw. 
- Herindelen met minimaal  
verlies parkeerplaatsen.

- Verblijfs- en parkeerregime 
invoeren.

- Plein verbinden met 
Kerkstraat, sfeervoller, 
kansen voor exposities, 
galeries en ateliers.


Kerkdienst, rouwen en 
trouwen. 
- Even parkeren is geen 
probleem.


Bestratingen. 
-Alles hergebruiken.

Park

Dorpskerk

Efficiënt indelen parkeerplaatsen



1. Voorplein  
- Herindelen voor meer 
parkeerplaatsen.

- Fietsenrek verplaatsen.

- Rekening houden met 
expedities winkels. 


2. Trottoirs langs de 
gevels.

- Aantrekkelijke doorloop 
naar Kerkplein en parkje. 

3. Straat Nieuwe Markt 
versmallen. 
- Parkeerplaatsen 
toevoegen.

Voorplein
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1. Bouwsteeg. 
- Verbinden met 
Raadhuisplein. 

- Trottoir langs zijgevel 
bloemenwinkel.

- Laden-lossen aan trottoir, 
niet op trottoir.


2. Vanuit Kerkstraat ziet 
de Bouwsteeg er netjes 
uit.

- Meer groen en sfeer zou 
leuk zijn.


Bouwsteeg
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Nutspassage 
- Hek wereldwinkel 
verwijderen.

- Pleintje inrichten als  
gezellig terrasje.


- Lantaarnpalen in lijn 
bomenrij.

- Vaste opstelplaats- of 
geen containers.

- Fietsenrekken herindelen.


- Bestrating vlak maken.

- Boombakken aanpassen.

- Meer sfeer.

Nutspassage



Met onderstaande partijen is contact, enkele hebben al een geweldige bijdrage geleverd. 
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