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In Bleiswijk speelt veel op dit moment.  Diverse projecten rondom het centrum van Bleiswijk zijn inmiddels in 
volle gang. Uiteindelijk krijgt het centrum hierdoor een mooiere uitstraling. Tot die tijd zorgen de werkzaam-
heden nog wel eens voor overlast en een slechtere bereikbaarheid. Door een goede samenwerking en nauwe           
afstemming tussen de betrokken partijen, proberen we de overlast waar mogelijk te beperken. Via deze nieuws-
brief brengen we u graag op de hoogte van de projecten die op dit moment rondom het centrum in uitvoering 
zijn.  

Project Herinrichting Dorpsstraat Bleiswijk 
Het zeer intensieve voorbereidingstraject van het pro-
ject Dorpsstraat Bleiswijk heeft plaatsgevonden in de 
zomer van 2010. Op initiatief van wethouder Henk de 
Paepe is met een Begeleidingsgroep van belanghebben-
den (bewoners, winkeliers en vertegenwoordigers van 
maatschappelijke organisaties) gewerkt aan een Pro-
gramma van Eisen. De Begeleidingsgroep heeft gespro-
ken over o.a de verkeersafwikkeling, economie en het 
technisch ontwerp. Gaandeweg werd het ambitieniveau 
van het project Dorpsstraat naar boven bijgesteld. Het 
ging niet langer alleen maar om het opknappen van de 
Dorpsstraat. De Dorpsstraat moest iets bijzonders wor-
den; een inrichting die het historische karakter van het 
dorp versterkt en zorgt voor een verlevendiging van het 
dorp. Er zijn daarbij materialen gekozen die bijdragen 
aan de authentieke uitstraling van het centrum, bijvoor-
beeld natuurstenen bestrating op het Herdenkingsplein 
en in de rijbaan tussen de Kerkstraat en de Plaats. Het 
hogere ambitieniveau heeft geleid tot een aanzienlijk 
hogere investering vanuit de gemeente dan oorspronke-
lijk was gereserveerd. In deze tijden van recessie mag 
dat best bijzonder genoemd worden. 

Ontwerp
Eind 2010/ begin 2011 is de gemeente aan de slag gegaan 
met het ontwerp, daarbij ondersteund door Oranjewoud 
en de gemeente Delft. Een opvallend resultaat van deze 
ondersteuning is de introductie van verlichting op de his-
torische gevels in het dorp. Na de presentatie van het 
voorlopig ontwerp in maart 2011 aan zo’n 300 belangstel-
lenden in de NH-kerk is de Begeleidingsgroep in mei 2011 
tot een definitief ontwerp gekomen. Over het Kranen-
burgplein en het Wilhelminaplein is in september 2011 
overeenstemming bereikt.  

Uitvoering
Niet alleen vindt de herinrichting van de Dorpsstraat 
plaats. Ook vervangt Stedin de gasleiding en legt Reggefi-
ber een glasvezelkabel aan. Daarnaast heeft de gemeen-
te een aantal andere projecten in de directe nabijheid 
van de Dorpsstraat die ook worden uitgevoerd: de Zee-
heldenbuurt, De Plaats-Noord en De Tuinen-Oost. Om de 
dorpskern bereikbaar te houden,  is een gedetailleerde 
onderlinge afstemming noodzakelijk. Een belangrijk doel 
daarbij is een snelle uitvoeringstermijn. Daarbij moeten 
alle betrokken partijen voor 100% op de hoogte zijn van 
elkaars uitvoeringsaspecten, zowel technisch als organi-
satorisch. Inmiddels was Aannemingsbedrijf Stuit BV aan-
getrokken voor de uitvoering van het wegenbouwkundig 
deel van het project.

Start uitvoering
Direct voor de start van de werkzaamheden in augustus 

Twee bankjes en natuurstenen bestrating op het Herdenkingsplein



is op 6 juli en 3 augustus een informatiebijeenkomst voor 
de direct omwonenden en winkeliers geweest om de aan-
pak van het werk te presenteren. Bekend was toen  wel 
dat er risico’s waren waardoor de uitvoeringstermijn die 
ooit was gecommuniceerd (voor de kerst klaar) mogelijk 
niet kon worden gehaald.  De risico’s waren: milieukwa-
liteit van de bodem, werkelijke ligging van de kabels en 
leidingen, weersomstandigheden, planningsbeïnvloeding 
door overige projecten, bereikbaarheid van de dorpskern 
en dan als laatste nog  “onvoorziene omstandigheden”. 
Deze risico’s zijn op de informatiebijeenkomst met de 
aanwezigen gedeeld. Tijdens de uitvoeringsfase bleken 
alle risico’s helaas ook daadwerkelijk aanwezig te zijn 
en het proces voortdurend te beïnvloeden. Geen van de 
partijen is daarvoor direct aansprakelijk maar een regel-
matige aanpassing van de planning is wél het gevolg. 

Overleggen
Bij de start van de uitvoering zijn overleggen in het leven 
geroepen waarin de betrokkenen organisaties elkaar goed 
informeren. Het “Bouwteam Dorpsstraat” richt zich met 
name op de kwaliteit en afstemming binnen het project 
Dorpsstraat. De “Werkgroep Verkeersafwikkeling” heeft 
als doel de planning van alle projecten zodanig op el-
kaar af te stemmen dat de bereikbaarheid van de dorps-
kern tijdens de werkzaamheden mogelijk blijft. In beide 
overleggen hebben bewoners, winkeliers en betrokken 
partijen een onmisbare inbreng. Juist vanwege deze be-
reikbaarheid en de consequenties voor de planning zijn 
de werkzaamheden aan de Jan van der Heijdenstraat en 
de vervanging van de brug naar basisschool De Poort tij-
delijk uitgesteld.

De officiële start van het project Dorpsstraat op 8 augustus 2011

Het is aan de inspanningen van alle deelnemers aan dit 
project, van de Begeleidingsgroep tot en met de twee 
bovengenoemde overleggen, te danken dat de resultaten 
tot dusver zichtbaar recht doen aan het vooraf afgespro-
ken hoge ambitieniveau.

Inmiddels ziet de actuele planning Dorpsstraat Bleiswijk 
er als volgt uit. Ook deze planning is onderhevig aan be-
invloeding (o.a. door vorst) en kan worden bijgesteld. We 
houden u op de hoogte. 

De planning van de Herinrichting Dorpsstraat, wijzigingen voorbehouden



Wat is er al gebeurd in de Dorpsstraat?

Op 8 augustus jl. is de uitvoering van het project Dorps-
straat gestart met de rioolvervanging tegenover de Jum-
bo. De tweede dag kwam aannemer Stuit al een weg uit 
de 19e eeuw tegen. Na overleg met archeologen van de 
provincie kon onder bepaalde voorwaarden gelukkig wel 
doorgewerkt worden. Het weer heeft medio augustus 
niet meegezeten, er viel ontzettend veel regen. Daarna 
hebben we gelukkig juist wél heel goed weer gehad. 

Een ander aspect waar we tegenaan liepen was de aan-
wezigheid van veel oude leidingen in de ondergrond. 
Lang niet alle kabels en leidingen bleken op tekening te 
staan. Ook zijn er regelmatig storingen geweest vanwege 
kabelschade. Omdat Joulz, de aannemer van Stedin, ook 
op het werk aanwezig was, kon kabelschade toch rede-
lijk snel worden opgelost. Al deze zaken hebben invloed 
gehad op de snelheid van het werk.

Voor de kerstdagen was de Dorpsstraat t/m nr. 17 en de 
Kerkstraat t/m nr. 19 gereed. De rijbaan, trottoirs en 
stoepen waren klaar, de nieuwe bomen stonden en de 
nieuwe lantarenpalen waren geplaatst. Ook was de ge-
velverlichting daar geplaatst. Het resultaat was een fee-
eriek gezicht gedurende de kerstdagen.

Dorpsstraat te snel open 
Vanwege de drang om de Dorpsstraat open te kunnen 
stellen voor de kerstdagen, is het stuk Dorpsstraat waar 
de natuurstenen bestrating is aangebracht (tussen de 
Kerkstraat en De Plaats) achteraf gezien, te snel open ge-
gaan. Samen met de verkeersbelasting (o.a. door vracht-
wagens die er niet mochten rijden) en het regenachtige 
weer voor de kerstdagen, spoelden de voegen tussen de 
stenen weg. Om meer schade aan het werk te voorko-
men, zijn eind december rijplaten over het straatwerk 
gelegd. Hierdoor kon de Dorpsstraat wel gewoon gebruikt 
worden. In de eerste week van 2012 is de natuurstenen 
bestrating opnieuw aangebracht en gevoegd. Dit keer 
met een ander type voegvulling.

Eind januari werd de Dorpsstraat weer opengesteld voor 
het verkeer. De Dorpsstraat is daarmee nu weer toegan-
kelijk voor doorgaand rijverkeer. Op het moment van 
schrijven van deze nieuwsbrief is het begin februari en 
ligt het werk vanwege de vorst stil. 

Zo gauw de omstandigheden dit toestaan en ook de be-
vroren ondergrond is ontdooid, kunnen we verder. Op de 
website van de gemeente, www.lansingerland.nl onder 
Werk aan de weg, vindt u meer informatie over de her-
start van de werkzaamheden.

Inloopspreekuur Dorpsstraat 
Elke woensdag vindt er in het gemeentehuis van Bleis-
wijk, Dorpsstraat 3, een inloopspreekuur plaats waar 
bewoners, winkeliers en overige geïnteresseerden hun 
vragen kunnen stellen over de werkzaamheden rond de 
Dorpsstraat. Dit spreekuur vindt plaats van 9.00 – 10.00 
uur.  

Herstel natuurstenen bestrating begin januari

Werkzaamheden glasvezelkabel 

Net als in Bergschenhoek en Berkel en Rodenrijs krijgt nu 
ook het laatste deel van Bleiswijk (Dorpsstraat en Kerk-
straat) de beschikking over glasvezel. De glasvezelaanleg 
door Van Gelder Telecom BV loopt op dit moment volledig 
mee met het werk van aannemer Stuit die bezig is in de 
Dorpsstraat. Hiervoor neemt Stuit een lege buis tijdens 
zijn werkzaamheden mee waar Van Gelder dan in een 
later stadium de glasvezelkabels door kan trekken. Hier-

door ontstaat zo min mogelijk overlast voor de bewoners. 
Er hoeft dan niet nogmaals gegraven te worden.

Van Gelder ontkomt er echter niet aan om in het nieu-
we straatwerk bij de gevel putjes te maken om daar 
de glasvezel de panden in te kunnen laten gaan. Als de 
werkzaamheden van Stuit klaar zijn, worden de panden 
daadwerkelijk aangesloten op de glasvezelkabel. De be-



trokken huishoudens krijgen tegen die tijd een brief van 
Glashart met meer informatie. Pas wanneer de buitenlas 
(hier komen de glasvezelkabels van 44 panden op uit) 
gemaakt en getest is, kunnen er diensten door abonnees 
worden afgenomen. In totaal worden er in het centrum 

van Bleiswijk vier buitenlassen gemaakt.

Meer informatie over de aanleg van de glasvezelkabel 
kunt u krijgen via de Glashart Servicewinkel, Dorpsstraat 
63. 

De Plaats-Noord

Bij het project De Plaats-Noord, gelegen ten oosten van 
de Dorpsstraat,  zijn 71 appartementen gebouwd, ver-
deeld over 3 complexen. Twee van de appartementen-
complexen zijn al opgeleverd. Het complex achter de 
C1000, met parkeergarage, wordt eind februari/begin 
maart opgeleverd. De ingebruikname van het complex 
hangt weer samen met de aanleg van het openbaar ge-
bied (riolering en nieuwe bestrating). 

Door de bouw van deze appartementencomplexen is ook 
het openbaar gebied aan de kant van De Plaats en de Ha-
zenweg opnieuw ingericht. Achter de C1000 is een nieuw 
parkeerterrein (twee lagen) aangelegd voor 81 auto’s, 
waarvan 54 openbaar. Ook wordt het parkeerterrein aan 
de Wilhelminastraat opnieuw aangelegd. Dit parkeerter-
rein ligt op dit moment opgebroken om kabels en leidin-
gen om te leggen. Stedin heeft dit voor de vorstperiode 
net niet kunnen afronden. Volgens de planning en reke-
ning houdend met de vorstperiode zal dit  parkeerterrein 
half maart gereed zijn. Na de vorstperiode moet ook de 
expeditieinrit naar C1000 nog afgemaakt worden. 

Werkzaamheden aan de Hazenweg (riolering en bestra-
ting), tussen de expeditieinrit van de C1000 en de 
Emmastraat
gereed eind febr

Riolering en bestrating in de Emmastraat, tussen de 
twee  appartementencomplexen definitief aangelegd 
gereed half maart
  
De hellingbaan vanaf het parkeerterrein bij de C1000 
in De Plaats definitief aangelegd 
half maart

Vervanging riolering De Plaats, vanaf de hellingbaan 
tot aan de Groene Loper  
eind maart - half april

Hazenweg, tussen Emmastraat en Groene Loper,         
opnieuw bestraat 
half april - half mei

Straatwerk van De Plaats, tussen de hellingbaan en de 
Groene Loper definitief aangelegd    
half mei - half juni

Groen aangeplant      
november 2012 

Wat gaat verder nog gebeuren bij De Plaats-Noord: 

Eén van de drie nieuwe appartementencomplexen bij De Plaats

Project De Tuinen-Oost

In De Tuinen-Oost is in 2011 het voorbelasten en bouw-
rijpmaken gestart voor de (gefaseerde) ontwikkeling van 
circa 350 woningen en appartementen. De bouw van de 
eerste fase van 65 koop- en 50 huurwoningen gaat eind 
april van start. Wat betreft de huurwoningen gaat het 
om 30 huurappartementen (15 sociaal bereikbaar en 15 
middelduur), 7 sociaal bereikbare eengezinswoningen, 
6 middeldure huur eengezinswoningen en 7 MGE eenge-
zinswoningen. 



In het kader van het bouwrijpmaken van deze fase wordt 
in februari de Hazenweg tussen de Clingendaelsingel en 
Edisonlaan voor een periode van minimaal 2 maanden af-
gesloten. “Met dit complete plan zal na realisering de 

linkerkant van de Hazenweg bijna gereed zijn. Er resten 
nog een paar in te vullen plekjes, maar de nieuwe wijk 
van Bleiswijk is aan die kant dan bijna klaar”, aldus ver-
antwoordelijk wethouder Jan den Uil.

Wijkaanpak Zeeheldenbuurt

Sinds januari 2011 loopt het project Wijkaanpak Zeehel-
denbuurt in Bleiswijk. Samen met inwoners, 3B Wonen en 
Politie Rotterdam-Rijnmond werkt de gemeente aan de 
herinrichting van deze wijk. Door de Zeeheldenbuurt her 
in te richten, wordt de (sociale) leefbaarheid in de buurt 
verbeterd en de wijk duurzamer en toekomstbestendiger. 
Een belangrijke reden voor de herinrichting is dat het 
huidige rioleringsstelsel, zowel boven als onder de grond, 
aan vervanging toe is.

Ontwerpproces
Het nieuwe ontwerp voor de wijk is tot stand gekomen 
dankzij de enthousiaste inzet van buurtbewoners. Gedu-
rende bijeenkomsten, wijkschouwen en ontwerpateliers 
bepaalden zij hoe hun directe leefomgeving er in de toe-
komst uitziet. Tijdens de ontwerpateliers gingen bewo-
ners met elkaar in discussie om uiteindelijk tot het beste 
ontwerp te komen. Dit ontwerp is tijdens een buurtfeest 
eind augustus 2011 gepresenteerd. 

Planning
Ondertussen zijn de werkzaamheden in de Zeehelden-
buurt in volle gang. Momenteel wordt de hoofdriolering 
in de Rembrandtlaan en de Karel Doornmanlaan staps-
gewijs vervangen. Bij de werkzaamheden aan de Karel 
Doormanlaan worden direct de zijstraten meegenomen. 
Dit zijn de J. van Wassenaarstraat, Banckertstraat, Van 
Kinsbergenstraat, Van Speijkstraat en de Ruyterweg. Deze 
werkzaamheden nemen twee weken in beslag. Naar ver-
wachting nemen de werkzaamheden aan de Rembrandt-
laan vijf weken in beslag. Gedurende deze periode is de 
Rembrandtlaan afgesloten voor doorgaand verkeer. Ook 

zijn er nu werkzaamheden in de Heemskerkstraat. Hier 
wordt drainage aangelegd en worden de rioolaansluitin-
gen vervangen. Dit voorjaar zijn de werkzaamheden aan 
de riolering klaar. Vervolgens starten we na de zomerva-
kantie met de herinrichting van de openbare ruimte zoals 
deze is ontworpen tijdens het ontwerpproces. 

Kijkt u voor een gedetailleerde planning op www.lansin-
gerland.nl >Wonen & Omgeving > Wijkgericht werken > 
Zeeheldenbuurt > planning. 

Meer informatie
Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u meer informatie 
over de werkzaamheden? Dan  kunt u contact opnemen 
met Willem de Graaff en Aad Rademaker (toezichthou-
ders) of Maarten Soeteman (projectleider) via telefoon 
(010) 800 40 00 of mail naar zeeheldenbuurt@lansinger-
land.nl. Daarnaast is er voor dit project iedere dinsdag 
tussen 14.00 en 15.00 uur een spreekuur in de bouwkeet 
van KWS bij de Sportlaan. U bent van harte welkom! 

Werkzaamheden in de Zeeheldenbuurt, bij de Rembrandtlaan

Historische wandeling door centrum Bleiswijk
Tijdens een bijeenkomst van de Begeleidingsgroep “Her-
inrichting Dorpsstraat Bleiswijk” voorjaar 2011 werd de 
vraag geopperd of het mogelijk zou zijn een historische 
wandeling in de Dorpsstraat en Kerkstraat te ontwikkelen. 
Hoewel veel van de historische bebouwing is verdwenen, 
heeft de Oudheidkundige Vereniging en Museum Bleiswijk 
deze uitdaging met beide handen aangegrepen. 

Inmiddels is een eerste ruwe versie van de wandeling 
gereed en deze werd een aantal maanden geleden ge-

presenteerd tijdens een schouw door de Dorpsstraat 
met de leden van de Begeleidingsgroep, raadsleden en 
de projectgroep. De wandeling bestaat uit een routebe-
schrijving met foto’s waarbij vanaf de zuidelijke ingang 
van het dorp, via een zijstap in de Kerkstraat naar de 
noordelijke uitgang wordt gewandeld. Op enkele plaat-
sen in de Dorpsstraat worden paneeltjes met foto’s en 
een beschrijving geplaatst waarop de vroegere situatie 
staat afgebeeld. 



Tevens worden op een 15 tot 20 plaatsen zogeheten QR 
codes aangebracht op bordjes. Bezitters van een smartp-
hone , Ipad etc. kunnen met behulp van een te downloa-
den app deze codes scannen en worden vervolgens door-
gelinked naar een pagina op de site van de OVMB, www.
ovmb.nl. Op deze pagina staan afbeeldingen van de be-
treffende plek met gesproken commentaar. Het project 
wordt gefinancierd door de Winkeliersverening Bleiswijk 
en is samengesteld door de OVMB. Gedrukte exemplaren 
van de historische wandeling zullen te zijner tijd ver-
krijgbaar zijn bij de bibliotheek aan de Dorpsstraat 7. 
Tevens wordt nog bekeken of er een versie kan worden 
gedownload via de site van de OVMB.

Bij de oplevering van de gerenoveerde Dorpsstraat is 
de ontwikkeling van de historische wandeling gereed en 
deze wordt dan officieel gepresenteerd. Hieronder een 
voorbeeld van een (al werkende) QR code van het Kra-
nenburgplein. 

Na het scannen ervan verschijnt een foto van het Kra-
nenburgplein van vroeger en rechts boven kunt u er via 
bedieningsknoppen geluid bij horen.

De Dorpsstraat rond 1930 in noordelijke richting, met links het ge-
meentehuis van toen

Ondertekening convenant Winkelgebied Dorpsstraat Bleiswijk

Een levendig, aantrekkelijk en goed functionerend win-
kelgebied in de Dorpsstraat in Bleiswijk; dat is het doel 
van het ‘Convenant Winkelgebied Dorpsstraat Bleiswijk’. 
Dit convenant werd op 28 juni 2011 ondertekend door 
Norbert Hefti, voorzitter van de winkeliersvereniging 
Bleiswijk, burgemeester Ewald van Vliet en Peter Luijkx 
van de Kamer van Koophandel Den Haag (kantoor Zoeter-
meer).

Om het hoofddoel te realiseren, het herinrichten van de 
Dorpsstraat, zetten genoemde partijen zich in voor de 
volgende subdoelstellingen:

1.  Kwaliteit en beheer openbare ruimte
2.  Kwaliteit van de gebouwde omgeving
3.  Bereikbaarheid en parkeren
4.  Levendigheid, actieve betrokkenheid en 
4.  herkenbaarheid
5.  Veiligheid

Werkplan
Het convenant loopt van 2011 tot 2016. Voor het uitvoe-
ren van dit convenant wordt een werkplan opgesteld dat 
om de twee jaar door de partners tijdens een bestuurlijk 
overleg wordt geëvalueerd. Een voortvloeisel uit deze 
ondertekening is een project van het VMBO Groen. In het 
volgende artikel leest u hier meer over.

De ondertekening van het convenant door Norbert Hefti, Ewald van 
Vliet en Peter Luijkx



VMBO Groen zorgt voor een “groene” leefbare Dorpsstraat

De gemeente Lansingerland, de winkeliersvereniging 
Bleiswijk en het bedrijf GreenQ uit Bleiswijk, hebben de 
afdeling VMBO Groen van (Melanchthon Business School) 
benaderd om een samenwerking aan te gaan op het ge-
bied van het “vergroenen” van het Bleiswijkse centrum. 
De VMBO leerlingen gaan samen met leerlingen van een 
“niet-groene afdeling” (de Blesewic) onder leiding van 
MBO leerlingen (Edudelta College) het centrum van Bleis-

wijk vergroenen. Het gaat hier vooral om de Dorpsstraat 
en omgeving. Er wordt gedacht aan de aanleg van groen 
in de vorm van bloem- en plantenbakken. Binnen het pro-
ject worden de planten opgekweekt bij GreenQ waar on-
derzoek verricht zal worden naar stevigheid, duurzaam-
heid en de mate van onderhoud. Ook is het plan om aan 
bewoners en winkeliers voorlichting te geven over het 
onderhoud van de plantenbakken.

Betrokkenheid winkeliersvereniging Bleiswijk van groot belang

Op wat voor manier zijn jullie betrokken bij de werk-
zaamheden in Bleiswijk? En hoe is deze samenwerking 
tot stand gekomen?
“De herinrichting van het winkelcentrum van Bleiswijk 
kent een lange geschiedenis. Al ruim voor de herindeling 
lagen de plannen en budgetten klaar om dit aan te pak-
ken. Ook bij die plannen was er een behoorlijke inbreng 
van de Bleiswijkse winkeliersvereniging. Toen de politiek 

een aantal jaren geleden besloot de uitvoering echt aan 
te gaan pakken is onder leiding van de toenmalige wet-
houder een klankbordgroep geformeerd die de bestaande 
plannen moest actualiseren. De winkeliersvereniging was 
goed vertegenwoordigd in deze groep. Na de college- 
wisseling is onder leiding van de huidige wethouder een 
Begeleidingsgroep geformeerd waarin alle belangheb-
benden zitting hebben gehad. Toen halverwege 2011 de 

Onderstaande vragen werden gesteld aan Norbert Hefti, Ali van der Lecq en Cees Dicke, winkeliers in Bleiswijk 
en resp. voorzitter, actief lid en secretaris van de winkeliersvereniging. Alledrie zijn ze nauw betrokken en 
goed op de hoogte van de voortgang van de projecten rondom De Dorpsstraat.

V.l.n.r. winkeliers Ali van der Lecq, Norbert Hefti en Cees Dicke



uitvoering echt begon, is op verzoek van de projectleider 
een afvaardiging vanuit de Begeleidingsgroep uitgeno-
digd voor wekelijks planningsoverleg en tweewekelijks 
bouwoverleg. Hier horen we niet alleen meer over de 
Herinrichting Dorpsstraat maar ook over de andere pro-
jecten rondom het centrum Bleiswijk”.

Brengt deze nauwe samenwerking met de gemeente 
de winkeliers voordelen en waar blijkt dit uit?
“Natuurlijk biedt een nauwe, maar vooral goede en open 
samenwerking voordelen. En ook voor de gemeente heeft 
dit voordelen. Onze inbreng is vooral een praktische. Als 
bewoner/winkelier kennen we de specifieke behoefte 
van individuele bewoners en winkeliers. Die informatie 
is belangrijk bij wijzigende planning en afspraken. Naast 
de site van de gemeente, www.lansingerland.nl houden 
we via de site van de winkeliersvereniging, winkeliers-
bleiswijk.nl,  winkeliers, bewoners en bezoekers van ons 
centrum goed op de hoogte. De meest actuele informatie 
is te vinden op de homepagina. Het hele proces van ont-

werp, afweging, eisen en wensen, vergaderverslagen is 
wat verderop te vinden”.

Zijn jullie voor de winkeliers ook aanspreekpunt en 
hoe zijn jullie te bereiken?
“Wij zijn in principe het aanspreekpunt voor alle winkels 
en bedrijven in het winkelgebied. Voor deze periode niet 
alleen voor onze leden, maar ook voor niet-leden en be-
woners. Die inspanningen hebben ertoe geleid dat we er 
wat leden bij hebben gekregen en we hopen op meer. Via 
onze website zijn we ook te bereiken”.

Hoe ziet volgens jullie Bleiswijk eruit na afronding van 
de werkzaamheden? Kortom wat levert dit voor de 
Bleiswijkers op?
“Het nieuw ingerichte centrum zal ons dorpse karakter 
nog beter uitstralen, veel groen, een betere bestrating 
en goed bereikbare parkeerplaatsen. De pleinen, Kra-
nenburg en Herdenkingsplein, zullen zeker uitnodigen tot 
een aangenaam verblijf”.

Geef uw mailadres door en blijf zo nog beter op de hoogte!

Graag willen wij inwoners uit Bleiswijk zo goed mogelijk op de hoogte houden van de 
ontwikkelingen rondom het centrum van Bleiswijk. Dat doen we steeds door het plaat-
sen van artikelen en nieuwe planningen op www.lansingerland.nl en www.winkeliers-
bleiswijk.nl, via Gemeentenieuws in De Heraut en nu via deze nieuwsbrief. Voortaan 
willen we mensen ook via de mail kunnen benaderen. Dat is een snelle manier om men-
sen direct van iets op de hoogte te brengen. Daarvoor hebben we e-mail adressen nodig. 
Mocht uw mailadres al bekend zijn bij de gemeente, dan hoeft u niets te doen. U heeft 
dan deze nieuwsbrief ook digitaal ontvangen. Als u uw mailadres nog door wilt geven, 
dan kan dat via communicatie@lansingerland.nl. Vermeld daarbij wel even dat het om 
‘informatie centrum Bleiswijk’ gaat. Voortaan kunnen we u dan bij nieuws ook via de 
mail bereiken.  

Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief, neemt u dan contact op met 
de personen genoemd in de artikelen in deze nieuwsbrief. Naast het bezoeken van de 
spreekuren van de projecten, kunt u uw vraag of opmerking ook mailen naar communi-
catie@lansingerland.nl of bel met de gemeente (010) 800 40 00

Drukwerk: Digiprinting


