
 

 

PLEIDOOI voor realisatie van een  
Hart in het centrum van Bodegraven en een VERZOEK. 
 
Inspraak gemeenteraad op 5 juni 2019 door de initiatiefgroep “Hart in Bodegraven”. 

 
 
Voor onze eerste stap om tot een Hart in Bodegraven te komen was de samenwerking met, en 
ondersteuning door de gemeente uitermate plezierig en bijzonder constructief. Wij hopen dit te 
kunnen continueren naar uiteindelijke realisatie van de plannen. 
 
We willen u overtuigen van: 1) de haalbaarheid en 2) het belang van een voortvarende aanpak. 
 
1. De feitelijke haalbaarheid is ten eerste gebaseerd op de kwaliteit en professionaliteit van AR-

CADIS, zij hebben voor een Hart in Bodegraven het structuurplan en de schetsen ontworpen 
met daarbij een globale kostenraming. We laten u enkele dia's zien waaruit blijkt dat de haal-
baarheid is gebaseerd op de Centrumvisie en het Dynamisch Uitvoeringsplan (eerder door uw 
raad aangenomen) maar vooral op draagvlak van de inwoners in onze gemeente. Daarnaast 
mag u vertrouwen hebben in onze aanpak die eerder heeft geleid tot de aanleg van de 
Rijnkadehaven. 

 
2. Onze plannen zijn tijdens de presentatie op 16 mei 2019 door de inwoners en ondernemers 

van Bodegraven zeer positief ontvangen. Dat blijkt met name uit de 77 reacties, de opmerk-
ingen en suggesties op briefjes en op social-media. Uitstel zal leiden tot negatieve reacties en 
een negatief effect hebben op dit burgerinitiatief, de participatie en het tot stand komen van 
een Hart in Bodegraven. Een voortvarend doorpakken is nu heel belangrijk om dit te voorko-
men. 
 
Na het zomerreces wordt u ongetwijfeld door het college geïnformeerd over de voortgang van 
elf projecten vermeld in het Dynamisch Uitvoeringsplan. Drie projecten daarin benoemd vallen 
onder ons initiatief. Wat daar niet onder valt zijn: herinrichting Rijnkade en de stimuleringssub-
sidie, daarvoor zijn reeds besluiten genomen. Ook vallen enkele procedurele projecten, een 
parkeerplan en voetgangersbrug niet onder ons initiatief. Wij zijn natuurlijk voorstander van 
een goed parkeerplan en hebben geen enkel bezwaar tegen de brug. Wel verwachten we dat 
deze procedurele- en feitelijke projecten veel stof zullen doen opwaaien. Daardoor kunnen 
langdurige vertragingen ontstaan. Als revitalisering van de openbare ruimte in het centrum 
van Bodegraven hiervan afhankelijk wordt, is de kans op langdurig uitstel -of zelfs afstel- 
groot. 

 
We verzoeken de gemeente nog dit jaar een voorbereidingsbudget toe te kennen voor de 
verdere uitwerking van een Hart in Bodegraven. Met dat budget wordt het mogelijk de voor-
liggende plannen uit te werken tot een volgende stap: dat is een Voorlopig Ontwerp (VO). 
De positieve flow blijft op deze wijze aanwezig. Als de regie voor deze uitwerking in onze 
handen blijft kunnen wij tevens zorgen voor blijvend draagvlak en participatie tijdens en na 
deze volgende fase. 
 
Enkele raads- en commissieleden, maar ook twee wethouders, hebben onze presentatie van het 
structuurplan cq schetsontwerp op 16 mei bijgewoond. Graag willen wij deze plannen nog voor het 
zomerreces ook aan u presenteren en daarmee gelegenheid geven tot het stellen van vragen.  
Wilt u aangeven of u daarin geïnteresseerd bent? De presentatie duur ongeveer een half uur. 
 
 
De initiatiefgroep Hart in Bodegraven.  
Gerdien Verheul, Frank Busker, Leendert Spijker, Juan da Silva en Han Koevoets. 


