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Zomer in Lansingerland
 
Lansingerlanders willen graag op veilige manier er even tussenuit, een koffie drinken of een 

biertje met vrienden, maar ook weer eens genieten van cultuur. Vanaf 1 juni kan dat waar-

schijnlijk weer, onder voorwaarden.

D66 wil dat dit op een verantwoorde manier geregeld wordt. Daarom komen we met ons 

ideeënboek “Summer in the City”. Geen vaststaand plan, maar een schets van hoe we deze 

zomer samen op een fijne manier door kunnen komen! En over Summer in the City willen we 

het gesprek aangaan met jou!

Deze zomer wordt anders dan andere:

• Veel Lansingerlanders blijven noodgedwongen thuis.

• Toch willen we dat er ruimte voor hen is om zich in de eigen drie dorpen te vermaken!

• Ondernemers en culturele instellingen en makers zitten met een groot probleem: ze  

hebben maandenlang geen cent omzet gemaakt. Deze zomer kan dat weer!

• Lansingerlandsers willen dat er ook na deze coronatijd een omgeving blijft bestaan die 

levendig en gezellig is.

• Zij willen horecaondernemers en cultuur in hun eigen stad steunen zodra dat kan.
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 1. >>  Wij willen mogelijkheden verruimen

Wij zien dat er ruimte is op veel plekken verspreid over onze omgeving! Daar moeten we gebruik 

van maken! Horeca én cultuur versterken elkaar in onze dorpen. Zij moeten allebei de ruimte 

krijgen. 

• Maak een Drive-in Bioscoop op het parkeerterrein AMG Smidt mogelijk zodat we vanuit de 

auto voorstellingen, films of exposities kunnen kijken!

• Geef tijdelijk een uitbreiding van vergunningsmogelijkheden voor foodtrucks en cateraars op 

verschillende ‘open plekken’ in de gemeente door lokale ondernemers.

• Pop-up restaurants in de wijk laten zien middels geplaatste bestellingen en afhaal tijdsloten 

dat dit op een creatieve en veilige manier kan!

• Het moet makkelijker zijn een buitenbar te openen voor een langere periode.

• Er moeten terrassen, maar ook kleinschalige culturele bijeenkomsten kunnen komen op 

plekken waar dat nu nog niet kan.

• Geef ruimte voor sport en spel op de gebruikelijke, maar ook op de andere ‘open’ locaties 

gedurende de zomer, vooral voor kinderen en jongeren. Maak ook theater, muziek en dans of 

andere creatieve uitingen voor kinderen en jongeren mogelijk in de buitenlucht.

• Het onderling lenen en verhuren van kano’s en bootjes. Bijvoorbeeld in het Bergsche Bos, de 

Groenzoom, De Rotte of de Willem Alexanderbaan maar ook in de wijken is er genoeg water 

om er een dagje op uit te trekken.

• Dorpsstrandjes

• Open tuinen dagen. Bezoek elkaars tuinen, drink een drankje en laat je inspireren.

• Met elkaar upgraden van onze woonomgeving. Een soort ‘opzoomeren’ maar dat kan in ver-

schillende buurten verschillende karakters hebben.

• Kleinschalige culturele bijeenkomsten op plekken zoals de Groenzoom (Oerol achtig), het 

Rottegebied en het AMG Schmidt park.
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In de dorpscentra willen we tijdelijk meer ruimte voor voetgangers, en minder voor auto’s. Zodat 

mensen zich op een veilige manier kunnen bewegen op anderhalve meter afstand.

• Terrassen in de drie dorpscentra moeten groter om hetzelfde aantal gasten te kunnen be-

dienen. Zodat horecapersoneel weer aan de slag kan en geen zaken onnodig hoeven om te 

vallen.

• Voor restaurants en cafés die geen terras hebben roepen we horeca ondernemers op tot 

solidaire oplossingen, zodat ook zaken zonder terrasruimte kunnen profiteren van de extra 

ruimte die we voorstellen.

• Extra grote terrassen betekenen ook dat er op die terrassen plek blijft voor mensen die ge-

woon even willen zitten zonder iets te consumeren. Wij pleiten voor het plaatsen van meer 

bankjes verspreidt over de gemeente.

• Tijdelijke afsluiting van de dorpstraat in Berkel Centrum voor fietsers om het geschikt te ma-

ken voor terrassen en meer ruimte te geven voor voetgangers.

• Verdeel de extra ruimte die we maken voor horeca en cultuur goed, en creëer waar het kan 

een win-win voor allebei.
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 2. >>  Maar dan zullen er ook wat beperkingen gedaan moeten worden: we willen dat

  het veilig is in onze omgeving en dat er rekening met elkaar gehouden wordt.

• Verruiming van mogelijkheden is leuk, maar alleen als het werkt. Als het niet verantwoord 

blijkt te zijn, zullen verruimingen teruggedraaid moeten worden. Volksgezondheid staat 

voorop in deze periode.

• We vragen van ondernemers en culturele makers dat ze zich houden aan strikte protocollen 

zodat veiligheid en hygiëne voorop staan.

• We kunnen van horecaondernemers vragen om hun terrassen te beperken tot de normale-

terraspinnen, bijvoorbeeld na zonsondergang. Zo voorkomen we overlast en onveiligheid. 

Meer flexibiliteit als het kan, maar minder als dat nodig is.

• Scherpere venstertijden voor de bevoorrading van winkels en horeca, waar mogelijk.

• Tijdelijk sluiten we in de dorpscentra sommige straten af voor auto’s of fietsers, zodat meer 

ruimte is voor terrassen en voetgangers.

• Tijdelijk opheffen van parkeerplaatsen op specifieke plekken in de centra zodat ruimte komt 

voor voetgangers of bijvoorbeeld terrasjes.
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 3. >>  Locaties over de hele omgeving, waar wij mogelijkheden zien.

  Hiermee wordt zeker niet uitgesloten dat er ook andere plekken zijn waar  

  tijdelijke uitbreiding van ruimte voor terrassen en cultuur mogelijk is. Hoe beter  

  we spreiden, hoe minder verplaatsingen van mensen, hoe meer mogelijkheden er  

  zijn voor een fijne en veilige zomer!

Zoekgebieden: plekken waar deze zomer (tijdelijk) uitbreiding
van terrassen en cultuur mogelijk moet worden

Lage Bergsche Bos
- terrassen
- cultuur
- kano’s

De Rotte
- terrassen
- cultuur
- kano’s

W. Alexanderbaan
- kano’s

Groenzoom
- cultuur
- kano’s

Berkel Centrum
- terrassen
- cultuur

Bergschenhoek Centrum
- terrassen
- cultuur

Bleiswijk Centrum
- terrassen
- cultuurAMG Schmidtpark

- Drive-in Bios
- Cultuur
- Sport & Spel
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Summer in the City moet aanzetten
tot nadenken.

Het is geen vastomlijnd plan.
Want de omgeving, die maken
we samen.

Wij bieden het College van Burgemeester en Wethouders ons ideeënboek aan ter inspiratie, 

zodat we een fijne zomer in onze eigen omgeving kunnen gaan meemaken!

Ons verzoek aan het college van wethouders zal zijn: willen zij dit uitwerken zodat de buiten-

ruimte op een nette manier verdeeld wordt, en we er deze zomer samen van kunnen genieten?
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Ideeën van inwoners
 
Wij riepen de inwoners van Lansingerland op om hun ideeën voor een veilige, gezonde en 

onvergetelijke zomer in eigen gemeente naar ons in te zenden. We ontvingen veel positieve 

reacties op ons initiatief en danken de inzenders voor hun bijdrage. 

Onderstaand treft u de samengevatte inzendingen. Wij zorgen ervoor dat de gemeente de 

volledige berichten ontvangt.

• Een silent disco voor de jeugd (12-18jr)

• Happen & Trappen. Er is veel moois te zien op de fiets en er zijn genoeg horecagelegenhe-

den om onderweg gebruik van te maken. 

• Pop-up theaters. Kleinschalige mobiele interactieve shows die rekening houden met de 

anderhalve meter samenleving.

• Themamarkten met kramen verspreid over het hele dorp. Het buitenland hierheen halen.

•  Een goede bereikbaarheid voor de centra. Berkel Centrum West kent vanwege werkzaam-

heden belemmeringen of stremmingen. De Herenstraat is hierdoor belangrijker geworden 

voor met name fietsers met bestemming Centrum of de doorgang gebruiken in noord-zui-

delijke richting. Graag ook de Herenstraat op reguliere marktdagen voor fietsers openhou-

den ten behoeve van de  bereikbaarheid.

•  Een buitenlocatie met atelier volgens de visie van “Begrijpen met je handen” waarbij ver-

binding gezocht kan worden met restaurants, winkels en andere initiatieven of in combina-

tie met scholen.

• Spulletjûsdag. Koop en verkoop van spulletjûs in de vooruinen en garages. Lost ook gelijk 

een deels probleem van de afvalstations op.

• Een gemeentelijke moestuin waar iedereen mag oogsten op bouwlocaties waar de komen-

de tijd nog niet wordt gebouwd. Dit kan zorgen voor onderlinge verbondenheid.  

•  Een boekje of special over deze bijzondere tijd met verhalen, tekeningen, gedichten enzo-

voort van alle inwoners die er aan mee willen werken. (reeds in de maak)

• Rondvaarten
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• Een reeks van gezamenlijke picknicks voor inwoners op een nader te bepalen locatie in het 

Bergsche Bos, met eventueel muziek, theater, en met de verkoop van goed gevulde picknick 

manden en kleedjes. Waarbij voor de helderheid en duidelijkheid cirkels op het gras worden 

getekend die de zitplekken markeren, zodat de 1,5 meter afstand zeker gesteld is. 

• Kleinschalige pop-up eetgelegenheden in tuinen van particulieren of bedrijven, of op dorps-

pleintjes; bijvoorbeeld aangekleed met olijfbomen en in mediterrane sfeer. 

• Opstellen gezamenlijke zomerprogramma’s en aanbod van de cultuurhuizen in Lansinger-

land; ook buitentheater en muziek behoort tot de mogelijkheden.

• Verschillende (educatieve) excursies voor een breed publiek door Lansingerland en met 

Lansingerlanders: op gebied van natuur, cultuur en historie. Bijvoorbeeld over vleermuizen, 

bijzondere plekken uit oorlogstijd, vogels spotten in de Groenzoom. Excursies samen op te 

stellen met de betrokken verenigingen met veel kennis van zaken.

• Duurzame (huizen)routes uitzetten door de gemeente; tours om elkaar te inspireren en van 

elkaar te leren op het gebied van duurzaamheidsmaatregelen in en om je woning.

• Samen met sportscholen en verenigingen sport-activiteiten organiseren in het urban sports 

park, zodat die weer open kan voor publiek.

• Sportclinics
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Colofon

Naar een idee van D66 Utrecht. Voor dit plan 

zijn gesprekken gevoerd met leden van D66 

Lansingerland, experts met goede ideeën en 

een scherpe blik en met bewoners en onder-

nemers uit onze omgeving. Al dan niet voort-

komend uit hun eigen (werk)ervaring. Wij zijn 

hen onze grote dank verschuldigd. Vanuit de 

Lansingerlandse fractie van D66 waren Ineke 

den Heijer, Eva Heijblom en Ronald van der 

Stad betrokken.

Licentie 

Alles in dit document, tenzij anders aangege-

ven, is gelicenseerd onder een Creative Com-

mons Naamsvermelding 4.0 licentie. Alles in 

dit rapport mag bewerkt en opnieuw gedeeld 

worden, zolang aan correcte naamsvermel-

ding voldaan wordt; te weten D66 Utrecht en 

D66 Lansingerland.

Alle foto’s uit dit document zijn gemaakt in 

opdracht van D66 Lansingerland gemaakt en 

zijn beschikbaar onder naamsvermelding. De 

locatiekaarten zijn ontworpen door Ronald 

van der Stad naar een idee van Jaap Nauta.

Reacties of input?

Stuur een mail: info@d66lansingerland.nl


