
Nieuwsbrief #2 
Beste lezer, 
Na de oprichting van onze initiatiefgroep in oktober vorig jaar is er veel gebeurd. Heel veel zelfs.  

Keurig volgens plan zijn er op basis van ideeën en wensen van inwoners eerste ontwerpen 
gemaakt voor een Hart in Bodegraven. Tijdens een hele leuke, positieve en druk bezochte 
bijeenkomst in het Evertshuis met inwoners van ons dorp zijn de ideeën en het ontwerp 
gepresenteerd. Daarna is op 5 juni een pleidooi bij de gemeenteraad gehouden voor realisatie van 
de plannen. Tevens is verzocht om aanvullend budget voor verdere uitwerking van de ontwerpen. 

HET ONTWERP - Landschapsarchitect Timo Cents  heeft de ideeën en wensen opgenomen in 
zijn eerste ontwerpen.  
Hij heeft vooral zorgvuldig rondgekeken in het 
centrum en geconstateerd dat er veel is bestraat. 
In zijn ontwerp wordt met hagen, perken, 
plantsoenen, een paviljoen en groene sluiers in 
de stegen een andere sfeer opgeroepen. Van 
Steen naar Groen. Ook enkele bomen worden in 
de ontwerpen verplaatst en er worden bomen 
toegevoegd. Voor de aanpassing van 
bestratingen is het voorstel om duurzaam alle 
aanwezige materialen opnieuw te gebruiken. 

INWONERSBIJEENKOMST - Op 16 mei hebben vele inwoners kunnen genieten van de 
presentatie waarin het Hart in Bodegraven gevisualiseerd verandert van Steen naar Groen. Uit de 
grote opkomst bleek dat er veel interesse is voor ons initiatief, kunt u lezen in het Artikel 
Rebonieuws. Na de presentatie konden de aanwezigen in de hal van het Evertshuis aan de hand 

van grote posters op gekleurde briefjes hun 
mening geven. Dat hebben heel veel inwoners 
gedaan, vaak ook later per mail of via social-
media. Wij zijn enkele uurtjes bezig geweest om 
te reageren op alle meningen, wensen en 
suggesties, deze staan in: uw meningen - onze 
reactie. De vele positieve reacties zijn voor ons 
een stimulans om verder te gaan.  

HOE GAAN WE VERDER? - Direct na de 
zomervakantie wordt het ontwerp en ons 
verzoek om aanvullend budget door het college 
voorgelegd aan de gemeenteraad. Dit tezamen 
met andere door de gemeente geïnitieerde 

centrumplannen waaronder: de extra Brug, wijziging bestemmingsplan, verkeer en parkeren. Wij 
verwachten dat er dan principe toestemming komt voor ons totaalplan Hart in Bodegraven. 

We wensen u straks een bijzonder prettige zomervakantie en kijk op onze website 
hartinbodegraven.nl als u meer wilt weten over de plannen. 

Een hartelijke groet van de initiatiefgroep “Hart in Bodegraven” 
Gerdien Verheul, Frank Busker, Juan da Silva, Leendert Spijker, Han Koevoets.
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