Nota van beantwoording

Inspraakreacties projectplan Hart in Bodegraven

(herinrichting Raadhuisplein, Marktstraat, Bouwsteeg, Nutspassage)

Inleiding
Op 16 juni 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met de concept
herinrichtingplannen van het project Hart in Bodegraven. Deze plannen voorzien in een herinrichting
van de volgende straten: Marktstraat, Raadhuisplein, Nutspassage en Bouwsteeg.
Van 24 juni tot 5 augustus 2020 zijn de concept herinrichtingsplannen vrijgegeven voor inspraak.
Gedurende deze periode is belanghebbenden de mogelijkheid geboden om een eventuele
inspraakreactie te geven op de voorgenomen herinrichtingsplannen. In deze nota van beantwoording
treft u alle binnengekomen inspraakreacties.
De inspraakreacties zijn samengevat weergegeven. Daarnaast zijn ze geanonimiseerd, willekeurig
genummerd en voorzien van een antwoord van het college van burgemeester en wethouders. Tot
slot is in deze beantwoording aangegeven of de betreffende inspraakreactie heeft geleid tot een
wijziging van de definitieve herinrichtingsplannen. De inspraakreacties zijn gesorteerd in de volgende
categorieën: algemeen, Marktstraat, Raadhuisplein, Nutspassage, Bouwsteeg.
Op de laatste pagina treft u een overzicht van alle wijzigingen die worden doorgevoerd op basis van
het eerder vastgestelde ontwerp.

Algemeen
Inspraakreactie 1
Ik vraag mij af of dit project wel door moet gaan, nu de financiële positie van de gemeente zo slecht
is.
Antwoord college:
De gemeenteraad heeft in 2018 een uitvoeringsplan vastgesteld met als doel om diverse ambities uit
de centrumvisie 2016 te realiseren. In 2019 heeft de gemeenteraad besloten diverse projecten binnen
de centrumaanpak voorrang te geven in de uitvoering. Onder andere het project van Hart in
Bodegraven is aangewezen. Tegelijkertijd is besloten om enkele projecten voorlopig uit te stellen,
mede met het oog op de financiële beperkingen. Binnen de meerjarenbegroting zijn voor de
herinrichting van het centrum dus al middelen gereserveerd om dit project te kunnen verwezenlijken.
Daarnaast heeft de gemeenteraad recent keuzes gemaakt om te komen tot een sluitende
meerjarenbegroting voor de periode 2021-2024. Hierbij is er voor gekozen om het investeringsbudget
voor het centrum ongemoeid te laten.

Inspraakreactie 2
Waarom legt het college de gemeenteraad niet de optie voor om de herinrichting te schrappen
gezien de financiële situatie van de gemeente?
Antwoord college:
Een aantrekkelijk centrum/winkelgebied is het visitekaartje van het dorp en een belangrijke pijler voor
de lokale economie. Vanuit die gedachte wordt door de raad ingezet op het verwezenlijken van de
centrumvisie. In 2019 is door de raad expliciet besloten om binnen de beperkte financiële middelen
wel uitvoering te geven aan het project Hart in Bodegraven en dus niet te kiezen om deze
herinrichting te schrappen. Wel wordt binnen de uitvoering van het project gezocht naar duurzame
oplossingen, waaronder hergebruik van bestaande materialen.
Zoals hiervoor al genoemd is heeft de gemeenteraad recent keuzes gemaakt om te komen tot een
sluitende meerjarenbegroting voor de periode 2021-2024. Hierbij is er voor gekozen om het
investeringsbudget voor het centrum ongemoeid te laten.

Inspraakreactie 3
Op welke manier heeft u bij de herinrichting met de coronamaatregelen en adviezen van de
Rijksoverheid rekening gehouden?
Antwoord college:
Bij de herinrichting wordt in het kader van de toegankelijkheid al rekening gehouden met een vrije
doorlooproute van 1,5 meter op alle trottoirs. Deze norm sluit aan bij de tijdelijke
coronamaatregelen.

Inspraakreactie 4
Is er meer geld in de begroting voor groenonderhoud gereserveerd of wordt hier straks op bezuinigd,
zodat het nieuwe groen niet goed onderhouden kan worden?
Antwoord college:
Er is rekening gehouden met extra beheerskosten voor onderhoud van de nieuwe groenvoorzieningen.

Inspraakreactie 5
Kan het geld voor deze herinrichting niet beter gebruikt worden om schulden af te lossen?
Antwoord college:
Zie beantwoording inspraakreactie 1 en 2.

Marktstraat
Inspraakreactie 1
De haag bij het terras van de Zoete Inval loopt in de concept plannen door tot de grens van het pand
van de Zoete Inval. In de praktijk is dat niet handig voor de doorstroom van mensen. De bewoners
van de panden boven de horecagelegenheden moeten door de rij heen. Ook de bezoekers van de
terrassen moeten door de rij heen. Normaal is dat niet handig, maar nu met de 1,5 meter
samenleving is dit helemaal niet. Het verzoek is om de haag op te schuiven in lijn met de geplaatste
schermen.
Antwoord college:
In lijn met het verzoek van deze inspraakreactie zal de haag enkele meters worden verplaatst om
zodoende een ruimere opening te creëren voor De Zoete Inval. In het kader van de Coronamaatregelen geldt dat de terrassen momenteel ruimer staan opgesteld dan in de normale situatie. In
de normale situatie mogen terrassen in beginsel niet breder worden opgesteld dan de breedte van de
gevel.

Inspraakreactie 2
Verzoek is om het gebied rond De Munt zo in te richten dat 1,5 meter tussen rijweg en terrassen
beschikbaar is voor voetgangers.
Antwoord college:
In het voorliggende ontwerp is rekening gehouden met een pad voor voetgangers etc. waarbij een
toegankelijkheid is gewaarborgd van 1,5 meter. Dit pad bevindt zich tussen de terrassen en de gevel
in. Het alternatief, een pad tussen de rijweg en de terrassen achten wij minder geschikt, omdat
hiermee de ruimte ontstaat voor gemotoriseerd verkeer om aldaar te stoppen. Dit zou de
toegankelijkheid en verkeersveiligheid niet ten goede komen.

Inspraakreactie 3
Verzoek is om de fietsenstalling nabij de Munt zo te plaatsen dat gestalde fietsen de voetgangers niet
hinderen en ten koste gaan van de 1,5 meter looproute langs terrassen.
Antwoord college:
Het trottoir heeft ten alle tijden een minimale breedte van 1,5 meter.

Inspraakreactie 4
Het versmalde trottoir nabij Doornekamp is niet wenselijk, omdat tegengesteld voetgangersverkeer
elkaar niet makkelijk kan passeren (bijv. kinderwagen en rollator).
Antwoord college:
Het trottoir heeft ten alle tijden een minimale breedte van 1,5 meter.

Inspraakreactie 5
De luifel bij Doornekamp lekt. Het versmallen van het trottoir i.c.m. een lekkende luifel is niet
wenselijk. Is er overeenstemming met de pandeigenaar over het verwijderen van de luifel?
Antwoord college:
De gemeente is in gesprek met de betreffende pandeigenaar om eventuele verbeteringen aan te
brengen. Hierbij wordt benadrukt dat het voorliggende plan uitsluitend over de herinrichting van de
openbare ruimte gaat en niet over het wijzigen van particulier eigendom.

Inspraakreactie 6
Door de herinrichting van het pleintje voor de Lutherse Kerk is het straks niet meer mogelijk om de
trouwauto het plein op te laten rijden. Ook kunnen bezoekers het bruidspaar niet meer opwachten,
omdat je niet mag staan op het plantsoen. Het is ook vreemd om een plantsoen aan te leggen voor
een kerk. Deze herinrichting is een slecht idee. Houd de bestaande sierbestrating en het bankje in
stand.
Antwoord college:
De voorgestelde wijziging is getoetst. Het blijft mogelijk om met een (trouw)auto het plein op te
rijden. Bij de plannen voor herinrichting is één van de uitgangspunten om meer groen aan te brengen.
Is. Het plaatsen van een plantsoen draagt bij aan de doelstelling om meer ‘groen’ te creëren in het
centrum. Daarnaast blijft er voldoende ruimte over om het plein toegankelijk te houden voor
bezoekers.

Inspraakreactie 7
Waar kunnen ouderen die willen pinnen in de Markstraat straks parkeren? Ik zie geen mindervalide
parkeerplaats in de nabijheid.
Antwoord college:
De dichtstbijzijnde minder valide parkeerplaats is gelegen aan de kop van de Marktstraat grenzend
aan de Bodelolaan.

Inspraakreactie 8
Ik zie bij de herinrichtingsplannen geen verschil tussen de rijbaan en het trottoir in hoogte en kleur.
Dit kan gevaarlijke verkeerssituaties opleveren. Heeft de afdeling Verkeer positief geadviseerd over
dit plan?
Antwoord college:
Ja, het plan is vanzelfsprekend getoetst vanuit verkeerskundig oogpunt en akkoord bevonden.
Daarnaast wordt beoogd om de huidige verkeersveiligheid juist te verbeteren door met de diverse
aanpassingen het gemotoriseerd verkeer meer ‘te gast’ te laten zijn binnen het winkelgebied.

Raadhuisplein
Inspraakreactie 1
Fijn dat er gewerkt wordt aan een gezellig centrum. Het zou nog fijner zijn als er een echte
muziektent zou komen. ‘Het bushokje’ kun je geen muziektent noemen. Ik denk dat het fantastisch is
als we een echte ronde ouderwetse muziektent zouden hebben op het Raadhuisplein. Ook als het
regent kan er muziek worden gemaakt en omdat het buiten is, is het ook nog corona-proof.
Antwoord college:
De bestaande muziektent wordt onvoldoende gebruikt. In de plannen voor herinrichting van het plein
is er voor gekozen om de muziektent wel in stand te houden en in te kleden tussen ‘groen’ om deze
zodoende beter te accentueren. Daarnaast onderzoekt de gemeente in samenwerking met de
burgerinitiatiefgroep ‘Hart in Bodegraven’ de mogelijkheden om de muziektent invulling te geven met
een klein verhoogd podium. Een eventuele ronde muziektent op een andere locatie is niet mogelijk in
verband met de weekmarkt en diverse evenementen die op het plein plaatsvinden.

Inspraakreactie 2
Het is gebruikelijk om een gemeentehuis van verre te kunnen zien. In het voorliggende ontwerp
wordt het gemeentehuis aan het zicht onttrokken. Haal de bomen weg die het zicht ontnemen.
Antwoord college:
Vanuit architectonisch oogpunt is er voor gekozen om het Raadhuisplein ‘aan te kleden’ met meer
groen, door het plaatsen van bomen en hagen. Hiermee wordt beoogd om een meer dorps karakter
te creëren en een plein te op dorpse schaal te realiseren.

Inspraakreactie 3
Op de tekening is het gemeentehuis in het wit te zien. Wordt het gemeentehuis wit geverfd?
Antwoord college:
Nee, de kleur van het gemeentehuis blijft ongewijzigd.

Inspraakreactie 4
In het concept plan staan 3 nieuwe bomen ingetekend aan de rand van het plein direct naast de
rijbaan. Indien deze bomen op deze locatie worden geplaatst kunnen grotere verkoopwagens van de
weekmarkt en attracties van de kermis het plein niet meer op. Het verzoek is om deze bomen te
verplaatsen/te verwijderen op een dusdanige wijze dat de toegankelijkheid van deze wagens blijft
gewaarborgd.
Antwoord college:
In het Definitief Ontwerp worden deze 3 nieuwe bomen meer richting het gemeentehuis geplaatst,
zodat de grotere verkoopwagens ook het plein op kunnen blijven rijden.

Nutspassage
Inspraakreactie 1
Verzoek om de bomen weg te halen, omdat deze het omliggende gebouw aantasten met wortels en
takken. Overhangende takken boven de daken leiden tot schades, en de doorgroeiende beworteling
ondergronds werkt ontwrichtend op de belendende gebouwen. In de herfst leiden de talloze
bladeren tot gladheid in de verkeersrichtingen in de doorgaande passage, en tot verstopping
en lekkages van de belendende daken, en dakgoten. De plaatsing van de bomen midden in deze
Passage betekent een visueel en feitelijk obstakel. De simpele combinatie van boom en plek
accorderen slecht met elkaar. Verzocht wordt dan ook deze bomen uit te plaatsen naar een locatie
waar ruimte is voor natuurlijke groei en in plaats daarvan de Nutspassage te voorzien van bloeiende
vaste planten en struiken. Te denken valt bijvoorbeeld aan combinaties van streekeigen planten als
hortensia’s en stokrozen, die tezamen een kleurig en levendig geheel vormen en een beeldritme
kunnen bieden tussen kern en buitengebied en goed kunnen harmoniëren met de overwegend
bakstenen muren en de bestrating.
Antwoord college:
Uit een recent uitgevoerd boomonderzoek is niet gebleken dat er sprake is van aantasting van
gebouwen door de betreffende bomen.

Inspraakreactie 2
Er is geen toestemming om het hek achter de Wereldwinkel te verwijderen.
Antwoord college:
Het hek is geen eigendom van de gemeente. De eigenaar van het hek heeft aangegeven geen
toestemming te geven voor het verwijderen van het hek. De gemeente, de eigenaar van het hek en
direct betrokken ondernemrs gaan in overleg met elkaar om te onderzoeken naar alternatieve
mogelijkheden voor herinrichting van dit gedeelte van de Nutspassage.

Bouwsteeg
Er zijn geen inspraakreacties binnengekomen op de herinrchtingsplannen van de Bouwsteeg.

Overzicht voorgestelde wijzigingen project ‘Hart in Bodegraven’
Hieronder treft u een overzicht van alle doorgevoerde wijzigingen in het Definitief Ontwerp. Deze
wijzigingen zijn tot stand gekomen na bestudering van de diverse inspraakreacties, alsmede
gesprekken met diverse betrokkenen en een extern ingenieursbureau.
Marktstraat
1. De haag, t.h.v. de Zoete Inval, wordt enkele meters verplaatst. Hierdoor ontstaat een
ruimere ingang voor de Zoete Inval.
2. De haag, t.h.v. Amigo’s, wordt verlengd zodat de nieuwe horecagelegenheid hier (januari
open) ook een terras kan voeren. Dit betreft het pand tussen Amigo’s en Dominos’s in.
3. De aansluiting van de brug op de Marktstraat wordt aangepast door vanaf de kruising met
Kerkstraat de 30cm-banden geleidelijk te laten “uitwaaien” naar het constructieve deel van
de brug. Dit gebeurt enkel aan de zijde van restaurant Anders. De overzijde blijft ongewijzigd
t.o.v. het concept DO.
4. Eén ondergrondse container in de Marktstraat wordt verwijderd.
Raadhuisplein
5. De afwatering ter plekke van de halfverharding voor het gemeentehuis wordt gerealiseerd
d.m.v. een lijngoot langs de vijverrand.
6. Er worden enkele noodzakelijke voorzieningen aangebracht voor de bomen in de
halfverharding.
7. De hagen nabij het terras van De Buren worden iets verplaatst, waardoor de terrasruimte
van De Buren qua oppervlaktemaat gelijk blijft t.o.v. de huidige situatie (het terras wordt
minder breed, maar langer). Over de exacte invulling en maatvoering moet nog afstemming
plaatsvinden met de eigenaar.
8. De hagen en plantvakken langs de groenteboer en Hema komen te vervallen, omdat deze
leiden tot een conflict met het weggebruik. Het plantvak op de hoek bij de makelaar wordt
evenals de fietsnietjes uit de gevel geplaatst.
9. De nieuwe 3 bomen aan de rand van het Raadhuisplein, direct aan de Marktstraat worden
verplaatst in de richting van het gemeentehuis. Het ruimtelijk effect blijft behouden, maar de
doorgang voor standplaatshouders etc. wordt niet langer verstoord.
10. De lange bank aan de zijde van de Trekpleister (2019 geplaatst) wordt niet verwijderd, maar
opgesplitst in delen. Tussen de delen komen groenvakken te staan.

Nutspassage en Bouwsteeg
11. Zowel in de Nutspassage als de Bouwsteeg wordt natuursteen geplaatst met een loper in het
midden. Het oorspronkelijke idee om keitjes te plaatsen in de Nutspassage is hiermee
vervallen. De boom aan de kop van de Nutspassage/Kerstraat staat in een verhoogde bak.
Het verwijderen van deze bak (zoals in het concept) bleek uiteindelijke niet mogelijk. Het
ontwerp is daarop aangepast. Het hoogteverschil wordt gebruikt voor het plaatsen van een
bankje op de bak.
12. In beide stegen worden geveltuintjes gerealiseerd. Hierover dient echter nog afstemming
plaats te vinden met de diverse eigenaren.
13. In overleg met direct betrokkenen van de Nutspassage wordt komende periode overleg
gevoerd om te onderzoeken of het privé-plein achter de Wereldwinkel kan worden
geïntegreerd in het plan (zoals in het concept wat terug te zien). Vooralsnog is dit idee nu
niet meer opgenomen, omdat het privégrond betreft.

