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Heeft u een goed idee? Kom ermee! Dat was de oproep van de gemeenteraad aan inwoners om goede
ideeën aan te dragen om de straat, buurt of gemeente nog beter, leuker of mooier te maken. Negen
initiatiefnemers hebben dit jaar een idee ingediend en gepresenteerd aan de gemeenteraad. De
initiatiefnemers zijn met veel enthousiasme aan de slag gegaan om hun initiatief verder uit te werken.
Die inzet wordt enorm gewaardeerd.
De raad is erg onder de indruk van de ingediende initiatieven. Het aantal initiatieven en de diversiteit
daarvan laat zien dat er veel betrokkenheid, creativiteit en energie in onze gemeente aanwezig is. Het
bruist van de ideeën in Lansingerland!
Overwegingen van de gemeenteraad (in willekeurige volgorde)
Het kerstbomenbos
Initiatiefnemer: mevr. Tjally Richardson
Kwalitatief hoogwaardige kerstbomen met kluit worden na de kerstdagen in het Annie M.G. Schmidtpark
geplant. Meer groen in onze gemeente en over een paar jaar een kerstmarkt, glaasjes glühwein drinken
en kerstliedjes zingen. De raad vindt het initiatief om een kerstbomenbos in het Annie M.G. Schmidtpark
te realiseren erg leuk en origineel. Vooral het element om daar activiteiten te organiseren wordt als
positief ervaren. Het brengt mensen bij elkaar en heeft een verbindend karakter.
Wel zijn er, gezien de kwetsbaarheid van de bomen, wat vraagtekens of een dergelijk bos aanslaat. Ook
is er twijfel of het Annie M.G. Schmidtpark de juiste omgeving is voor naaldbomen. Naast de
initiatiefnemer, zijn er vooralsnog weinig anderen betrokken bij dit initiatief en zal de gemeente een
fors onderdeel van het onderhoud van de bomen op zich moeten nemen.
Knusser maken van dorpskern Bleiswijk
Initiatiefnemer: dhr. Kees Colin
Bleiswijk heeft een prachtige dorpskern en met dit initiatief wordt het nog gezelliger. Bloembakken rond
lantaarnpalen in de Dorpstraat, Kerkstraat en de Plaats vullen de winkelstraten met kleur. Platanen op
het Kranenburgplein geven sfeer aan het winkelcentrum. De gemeenteraad waardeert de betrokkenheid
die uit dit initiatief blijkt. Echter, het idee is niet zozeer een initiatief als wel een verzoek aan de
gemeente. Naar oordeel van de gemeenteraad is er te weinig sprake van eigen inzet door de
initiatiefnemer bij de uitvoering. De herinrichting van het Kranenburgplein is daarnaast lastig, omdat er
weinig ruimte is op en onder het plein. O.a. door de ligging van kabels en leidingen,
parkeervoorzieningen, de afvalbakken en het waterelement.
Het zangfietspad
Initiatiefnemer: mevr. Silvia Wessels
Ongegeneerd zingen terwijl je over de Landscheiding fietst. Het initiatief om een zangfietspad in
Lansingerland te realiseren tovert een glimlach op de gezichten van de raadsleden. De gemeenteraad
vindt het zangfietspad een ludiek idee met een positieve uitstraling en dat ook nog eens makkelijk
uitvoerbaar is. Ook de keuze voor de Landscheiding, die door zowel Berkel en Rodenrijs, Bergschenhoek
en Bleiswijk loopt, wordt gewaardeerd. Al wordt Bleiswijk alleen in het buitengebied aangedaan. Enkele
raadsleden maken zich wel wat zorgen over potentieel geluidsoverlast.
Veilig de natuur in via de Molenweg
Initiatiefnemer: dhr. Wim Hoogland
Grutto’s, kieviten, kluten, aalscholvers, velduilen en zelfs de lepelaar - het gebied rond de Molenweg in
Berkel en Rodenrijs is een prachtig natuurgebied en waar vogelparadijs. Met een informatiebord,
sculpturen van unieke vogels uit het gebied en snelheidbeperkende maatregelen worden bezoekers en
weggebruikers gewezen op het unieke karakter van deze fraaie omgeving.
Het idee van een met bewegwijzering aangeklede toegangsweg naar de natuur is erg leuk, creatief en
waardevol. Belangrijke kanttekening is dat het terugbrengen van de snelheid van 60 km/u naar 30 km/u

wettelijk gezien niet mogelijk is. Ook is het draagvlak van de omgeving onvoldoende duidelijk gemaakt
naar oordeel van de raad.
Kinderboerderij in Berkel en Rodenrijs
Initiatiefnemer: dhr. Marc van Nassau
Geitjes voeren, konijnen knuffelen en schapen verzorgen – een kinderboerderij is een prachtige plek voor
kinderen en volwassenen om op een educatieve en recreatieve manier in aanraking te komen met dieren
en natuur. En Lansingerland is een van de meest kinderrijke gemeenten in Nederland, dus een
kinderboerderij kan een mooie verrijking zijn voor onze gemeente. De gemeenteraad is wel van mening
dat het plan summier is uitgewerkt: een onderbouwing van de kosten en financiering ontbreekt en ook
het plan voor de uitvoering is de idee-fase eigenlijk nog niet ontstegen. Er zijn vooralsnog weinig anderen
betrokken bij (de uitvoering van) dit initiatief.
Het labyrint
Initiatiefnemer: dhr. Koos Zijlstra
Geen doolhof om in te verdwalen, maar een weg die de wandelaar telkens kan verbazen. Een labyrint van
lijnen op de grond, dat groot en klein uitnodigt speels of serieus dit pad te volgen en aanzet tot
nadenken. De gemeenteraad vindt het initiatief om een labyrint in het Annie M.G. Schmidtpark te
realiseren creatief, speels, artistiek en sympathiek. Het spirituele, bezinnende element spreekt de raad
erg aan en het plan is goed uitgewerkt, hoewel verstening van groene gebieden in onze gemeente niet
wenselijk is.
Herbouw Tol ’t Meerhek
Initiatiefnemer: dhr. Cor Overmeer
Veel van cultuurhistorische waarde in Lansingerland is in de loop der jaren verdwenen. Met het initiatief
van de herbouw van Tol ’t Meerhek wordt in de Groenzoom weer iets van de historie weer zichtbaar
gemaakt. De gemeenteraad waardeert het historische karakter van dit initiatief en is onder de indruk van
de wijze waarop het initiatief is uitgewerkt en voorbereid. De kosten voor de realisatie van de herbouw
van Tol ’t Meerhek zijn fors en er ligt hoe dan ook een niet eenvoudige taak voor de initiatiefnemer om
de benodigde financiën te vergaren.
Energiebank LansingerZon
Initiatiefnemer: mevr. Martine van der Post
Met het initiatief “Lansinger Energiebank” worden inwoners geholpen die zelf niet de financiële
mogelijkheid hebben om hun energierekening te verlagen of zelfs betalen. De Lansinger Energiebank wil
de energie die nodig is voor deze huishoudens duurzaam en lokaal opwekken via hun zonprojecten. Zo
wordt duurzame energie voor iedereen toegankelijk. Want de zon is van ons allemaal! De gemeenteraad
vindt het initiatief van de Energiebank erg leuk, sympathiek en innovatief. Het heeft oog voor de
kwetsbaren in onze gemeente en draagt bij aan het belangrijke thema van duurzaamheid. Wel zijn er nog
wat onduidelijkheden rondom de concrete uitvoering en dient het plan op enkele onderdelen nog verder
uitgewerkt te worden.
Het belevingscentrum
Initiatiefnemer: mevr. Mirjam de Goeij
Theater, dans, film, cursussen, workshops, lezingen en amusement op één locatie. Een plek waar je van
alles kunt zien, proeven en ruiken. Waar écht wat te beleven is, voor alle inwoners van Lansingerland.
Jong en oud. Met dit initiatief wordt de begane grond van de Oudelandse Hof in Berkel en Rodenrijs het
Belevingscentrum Lansingerland. De raad vindt het belevingscentrum een goed en sympathiek initiatief.
Het belevingscentrum kan een mooie aanvulling in de wijk zijn en er is duidelijk veel draagvlak voor het
plan. Vraagtekens zijn er wel bij de financiële onderbouwing van de kosten en de verdere invulling van
het plan. De gemeenteraad heeft het plan met veel belangstelling gelezen en ziet de potentie er van,
maar meent dat het op dit moment nog niet besluitrijp is.

Conclusie
De gemeenteraad heeft de initiatieven beoordeeld op de criteria kosten, financiering, juridische
mogelijkheden en haalbaarheid. Daarnaast heeft de raad gekeken naar de mate van eigen inzet, de fase
van uitwerking, draagvlak en baat. De keuze welke initiatieven een aanmoedigingsbedrag ontvangen was
niet gemakkelijk. Gezien het beschikbare budget is het helaas niet mogelijke álle initiatieven te
ondersteunen. Er is stilgestaan bij de originaliteit, het innovatieve karakter, voor welke groepen het
initiatief relevant is, welke uitstraling het heeft en er is rekening gehouden met verleden, heden en
toekomst.
Op basis van die overwegingen besluit de gemeenteraad om de volgende initiatieven een
aanmoedigingsbedrag toe te kennen:

-het zangfietspad, met een bedrag van €500,-het labyrint, met een bedrag van €7.000,-herbouw Tol ’t Meerhek, met een bedrag van €18.250,-Energiebank LansingerZon, voor het onderdeel oprichten Energiebank, met een bedrag van €4.250,-

Toelichting:
Zangfietspad: Het risico op mogelijke geluidsoverlast veroorzaakt door het zangfietspad is volgens de
raad niet zo groot. Dit leuke en ludieke idee is een mooie aanwinst voor Lansingerland.
Labyrint: De gemeenteraad vindt het aanleggen van een labyrint in het Annie M.G. Schmidtpark geen
vorm van verstening die onwenselijk is. Het past goed bij de aard van het park en het is een unieke
toevoeging in onze gemeente.
Herbouw Tol ’t Meerhek: Het bijeenkrijgen van de benodigde financiën is voor de raad geen
belemmering om dit goed uitgewerkte initiatief aan te moedigen met een bedrag. Het initiatief is naar
oordeel van de raad een bijzondere verrijking voor Lansingerland.
Energiebank LansingerZon: De raad heeft weliswaar wat vraagtekens bij de uitvoering van de
Energiebank (het verlenen van financiële steun aan huishoudens die moeite hebben met het betalen van
hun energierekening en de plaatsing van de zonnepanelen), maar ziet de oprichting van de Energiebank
als een eerste stap om verder te kunnen met dit initiatief. Daarom kent de raad graag een
aanmoedigingsbedrag toe voor het onderdeel oprichting Energiebank.

