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Beste lezer, 
Na de zomervakantie zijn er door de gemeente besluiten genomen over onze plannen en…… 
HET GAAT LUKKEN! 

Als alles meezit heeft het centrum van Bodegraven in 
2021 een mooi, sfeervol en gezellig groen Hart. De 
eerste ontwerpen die we dit voorjaar aan de inwoners, 
ondernemers en de gemeente hebben voorgelegd zijn 
zeer enthousiast ontvangen. De gemeenteraad heeft in 
september unaniem ingestemd met de plannen en 
budget ter beschikking gesteld.  

Heel veel tijd en inspanning is nog nodig om deze 
eerste ontwerpen uit te werken tot echte en definitieve 
plannen. Op deze definitieve plannen staan dan de 
bomen, de hagen, de plantsoenen, kunstwerken en het 
paviljoen op het Raadhuisplein gedetailleerd 
weergegeven. Ook het soort straatstenen, de breedte 
van de Marktstraat en ruimtelijke indelingen zijn hierin 
vastgelegd. Er wordt zorgvuldig onderzoek gedaan naar de ondergrondse situatie. De 
grondslag maar ook de kabels en leidingen onder de straat hebben gevolgen voor de 
inrichting. 

Uitwerking van de plannen gebeurt 
door gemeentelijke aangestuurde 
professionals en de architect van 
het eerste ontwerp. De opdrachten 
hiervoor worden deze maand 
verstrekt.  

In het voorjaar hebben veel 
mensen via de mail of op briefjes 
opmerkingen en suggesties 
aangegeven. Deze kunt u lezen op 
onze website hartinbodegraven.nl 
en nemen we zoveel mogelijk mee 
in de uitwerking. 

Het project “Hart in Bodegraven” is onderdeel van de centrumvisie en gemeentelijke 
uitvoeringsplannen voor meerdere projecten in het centrum van Bodegraven. Één van deze 
projecten is promotie en marketing, dat vinden we heel belangrijk. Waar mogelijk zullen we 
in samenwerking en overleg met de gemeente hier ook gebruik van gaan maken. 

Uiteraard houden we u komende tijd op de hoogte van de voortgang en de keuzes. Dat 
gebeurt via media maar indien mogelijk ook persoonlijk en in bijeenkomsten. 

Een hartelijke groet, hele gezellige feestdagen en jaarwisseling. 
De initiatiefgroep “Hart in Bodegraven”. 
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