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Het webinar over 
Berkel Centrum Oost 
start om 20.00 uur. 
Heeft u vragen? Stel 
deze via de chat.

Gemeente Lansingerland



Online informatiebijeenkomst
Masterplan Berkel Centrum Oost

12 januari 2022
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Programma

1. Welkom

2. Proces tot nu toe

3. Masterplan BCO

4. Planning

5. Vragenronde

6. Afronding
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Inleiding

— Doel van deze avond: dialoog, opmerkingen, vragen en 
reacties verzamelen als input voor besluitvorming

— Aanwezig vanuit de gemeente: projectleider, 
verkeerskundige en stedenbouwkundige

— Vragen stellen: via de chat

— Na afloop: ontvangt u een overzicht van de gestelde vragen 
en antwoorden
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Waarom een herinrichting?

— Snelgroeiende gemeente, voorzieningen daarop aanpassen

— Oostelijke en westelijke deel in balans brengen: verblijfs- en 
gebruikskwaliteit verbeteren 

— Toegankelijkheid verbeteren

— Extra parkeergelegenheid creëren 

— Sociale huurwoningbouw mogelijk maken
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Betrokken partijen
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Proces tot nu toe

2014/2015    Herontwikkeling voormalig gemeentehuis

2016 Mobiliteitsplan vastgesteld

2019 Nota van Uitgangspunten BCO vastgesteld
- Verleggen Molenwerfstraat 
- 80 sociale huurwoningen op locatie Hergerborch
- Minimaal 120 extra parkeerplaatsen voor bezoekers
- Groene knoop / verbinding Annie M.G. Smidtpark

2020 Variantenstudie parkeren & informatiebijeenkomsten        
ondernemers en stakeholders
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Proces tot nu toe

Nov. 2020 Raadsbesluiten Berkel Centrum Oost
- Maaiveld parkeren 
- Verleggen Molenwerfstraat
- Handhaven haaksparkeren Molenwerfstraat
- 120 parkeerplaatsen

Sep. 2021     Informatiebijeenkomst ondernemers

Dec. 2021      Webpagina, nieuwsberichten en masterplan live



Masterplan 
Berkel Centrum Oost

12 januari 2022
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Masterplan BCO in het kort

• Verbeterde bereikbaarheid en veiligheid door verleggen 
Molenwerfstraat

• Er komen 120 parkeerplaatsen bij
• 80 sociale huurwoningen op Hergerborch-locatie
• Aansluiting op het Annie M.G. Schmidtpark
• Groenere uitstraling = meer planten en bomen 
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Referentiebeelden
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Verkeersmaatregelen

• Auto’s rijden om centrum heen

• Molenwerfstraat wordt verlegd

• Verbinding voor fietsers en
voetgangers

Resultaat
• Verbeterde bereikbaarheid, 

veiligheid en doostroom
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Planning 2022 – 2024

Q2 2022/Q2 2023

• Vaststellen
bestemmingsplan

• 3B Wonen werkt
plan uit

• Gemeente werkt
inrichtingsplannen
verder uit

2023

• Grond bouwrijp
maken

• Vergunningen
aanvragen

2024

• Start 
werkzaamheden

Q1 2022

• Gemeenteraad
neemt besluit over 
plan

• Overeenkomst
sluiten met 3B 
Wonen

• Opstellen Nota van 
Uitgangspunten
Hergerboch
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Overige zaken

• Status KPN-gebouw: we zijn in gesprek met de eigenaar

• Blauwe zone: het gebruik van de blauwe zone in de 
Terpstraat wordt geëvalueerd, afhankelijk van deze 
evaluatie wordt besloten of de blauwe zone hier 
gehandhaafd wordt



Communicatie en participatie

12 januari 2022
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Webpagina en nieuwsbrief

• Op www.lansingerland.nl/bco
kunt u alles rustig nalezen

• De website ging in december live

Aanmelden nieuwsbrief via
• de website
• berkelcenturm@lansingerland.nl

http://www.lansingerland.nl/bco
mailto:berkelcenturm@lansingerland.nl
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Klankbordgroep

• Meld u aan voor de klankbordgroep via 
berkelcentrum@lansingerland.nl

De klankbordgroep:
• komt eens per 2 á 3 maanden digitaal bij elkaar
• gaat met ons in gesprek
• geeft advies over plannen en werkzaamheden

De eerste bijeenkomst: maart 2022

mailto:berkelcentrum@lansingerland.nl
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We gaan de wijk in

• We zijn straks regelmatig met de Piaggio in het centrum te 
vinden

• Een mooi moment om in gesprek te gaan en vragen te stellen 
over de plannen

• Zodra de maatregelen het toelaten, 
ontvangen omwonenden een brief
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Updates via krant en social media

• Via de Heraut en Hart van Lansingerland
• Regelmatig, wanneer daar aanleiding toe is

• Blijf ook via Instagram en Facebook 
van de gemeente Lansingerland
op de hoogte
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Overige zaken

• Er komt nog een moment waarop u formeel reactie kunt 
geven op het bestemmingsplan (indienen zienswijze)

• We verwachten dit in het tweede kwartaal van 2022
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Vragenronde

Heeft u vragen, 
opmerkingen of tips over 
het schetsontwerp? 

Geef het aan ons door via 
de chat. 



Op de hoogte blijven?
Schrijf u in op de nieuwsbrief via 
berkelcentrum@lansingerland.nl12 januari 2022


