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Overzicht deelprojecten In de Bogaard

Samen naar een ‘levendig groen en eigentijds woon-, winkel- en verblijfsgebied:
jouw nieuwe stadscentrum’. Dat is de ambitie die we als bewoners, ondernemers,
eigenaren en gemeente samen hebben uitgesproken, en die is vastgelegd in het
Masterplan 'In de Bogaard en omgeving' dat op 17 december 2019 is vastgesteld.
En daar wordt volop aan gewerkt!
U ontvangt deze digitale nieuwsbrief omdat u zich hiervoor heeft aangemeld.
In deze nieuwbrief leest u het laatste nieuws.

Stand van zaken deelprojecten
Steeds meer deelprojecten
gaan van start. Om overzicht en
duidelijkheid te bieden is er een
globaal stappenplan opgesteld.
Zo kunt u per deelproject zien
welke stappen al doorlopen zijn,
in welke fase het deelproject
zich nu bevindt en wat er nog
volgt. Elk project doorloopt
veelal dezelfde stappen: van
een schets tot en met de
uitvoering buiten.
Zodra een belangrijke stap is
bereikt, melden wij dat in
deze nieuwsbrief en op de
website.

In sommige gevallen worden
stappen parallel of in een net
iets andere volgorde doorlopen.

Stappenschema

Deelproject: De Generaal
Stap 7
Inmiddels is de bouw van de Generaal afgerond en nemen steeds meer bewoners hun intrek in hun
appartement. In totaal zijn er 200 appartementen opgeleverd waarvan 165 huur- en 35 koopappartementen.
Vanwege de transformatie van het voormalig belastingkantoor verdween het beeld van de twee pinguïns met
jong enkele jaren geleden uit In de Bogaard. Jarenlang stond dit beeld aan de Prins Johan Frisopromenade en
was het een geliefde fotoplek voor veel Rijswijkse gezinnen. In overleg met winkeliers en de kunstcommissie is
nu een nieuwe locatie gekozen voor het beeld. Op 19 mei 2021 is het beeld door de gemeente teruggeplaatst
op het Bomenplein van In de Bogaard. U kunt dus weer op de foto met de pinguïns! Deel deze vooral op social
media onder #bogaard.
Meer informatie over De Generaal

Wethouder Johanna Besteman

Deelproject: Bogaardplein
Stap 6
Het Bogaardplein begint nu echt zijn definitieve vorm te krijgen. De eerste helft is zo goed als afgerond (met
uitzondering van beplanting) en men is nu druk bezig naast het stadhuis. Helaas hebben enkele leveranties
vertraging opgelopen wat betekent dat een gedeelte pas kan worden afgerond na de bouwvakvakantie.
Gelukkig is 80% van het plein klaar voor de zomer en kunt u alvast genieten van het groen en hopelijk straks
ook van de nieuwe fontein. Na de zomer wordt het laatste groene eiland afgerond en in het najaar volgt de
tribune. Een gedetailleerdere planning kunt u vinden op de website en in de BouwApp.
Meer informatie over Bogaardplein

Foto Bogaardplein

Download de BouwApp en blijf
op de hoogte
Met de BouwApp kunt u tijdens de herinrichting van het Bogaardplein
op de hoogte blijven van actuele werkzaamheden, afsluitingen en
omleidingen en andere ontwikkelingen. Daarnaast kunt u makkelijk
contact met ons opnemen als u vragen of opmerkingen heeft. U kunt
de BouwApp op uw mobiele telefoon of tablet downloaden, door
de QR-code te scannen, of in de appstore de gratis app te
downloaden.
in de app te zoeken naar ‘Bogaardplein’
het project te openen en op ‘volgen’ te klikken

Deelproject: Herinrichting Openbare Ruimte
Stap 2
Naast het (ver)bouwen van woningen, winkels, horeca en andere voorzieningen en de vernieuwing van het
Bogaardplein, wordt ook de rest van de openbare ruimte van In de Bogaard op termijn opnieuw ingericht. Dat
gaat om de bestaande straten, het Bomenplein, de nieuwe ‘Leefstraat’, het nieuwe Steenvoordeplein en het
nieuwe Beatrixpark. Bureau Bosch Slabbers heeft het schetsontwerp afgerond wat betrekking heeft op het
gehele openbare gebied in en rond In de Bogaard, met uitzondering van het Bogaardplein en de Prinses
Beatrixlaan.
Dit schetsontwerp staat tentoongesteld in het infocenter en is te vinden op de website. Afgelopen periode was er
gelegenheid om reacties/suggesties hierop te geven. Het schetsontwerp wordt op korte termijn voorgelegd aan
het college van B&W. Na hun goedkeuring wordt vervolgens verder gewerkt aan het voorlopig ontwerp. De
opmerkingen worden meegenomen bij het uitwerken van het voorlopig ontwerp.

Meer informatie over de Herinrichting Openbare Ruimte

Deelproject: HBG-locatie
Stap 3
Op 21 april jl. heeft de Raad van State een uitspraak gedaan over het bestemmingsplan ‘Herontwikkeling HBGlocatie’. Dit bestemmingsplan werd al eerder (op 4 februari 2020) door de gemeenteraad vastgesteld en maakt
de bouw van 550 woningen mogelijk op de zogenoemde ‘HBG-locatie’ in de Ministerbuurt.
Ondanks een bezwaar op het bestemmingsplan heeft de Raad van State nu geoordeeld dat het
bestemmingsplan inhoudelijk overeind blijft. Daarmee is het plan onherroepelijk geworden en kan er uitvoering
worden gegeven aan de verdere ontwikkeling van de HBG-locatie.
De ontwikkelaar, Syntrus Achmea, is inmiddels weer volop bezig met de verdere planuitwerking. De planning
voor de uitwerking bedraagt circa 12 maanden. Hierna zal de omgevingsvergunning worden ingediend, alvorens
de realisatie gestart zal worden. De start bouw wordt verwacht in de 2de helft van 2022. Vooruitlopend hierop
zal gestart worden met de sloopwerkzaamheden.
Meer informatie over de HBG-locatie

Impressie vanaf de Minister van den Tempellaan

Deelproject: De Terp
Stap 3
Op 17 juni jl. heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan voor De Terp vastgesteld. Opnieuw een belangrijke
mijlpaal in de gebiedsontwikkeling In Bogaard. Dit maakt namelijk de weg vrij voor de sloop van deze bekende
passage, waar voorheen de V&D gevestigd was, en de realisatie van 345 woningen rond een grote groene
binnentuin. Ook ontstaat hiermee ruimte voor een nieuwe ‘Leefstraat’ dwars door het gebied.
Tegen het ontwerpbestemmingsplan, dat in maart ter inzage lag, zijn vijf zienswijzen ingediend. Deze
zienswijzen zijn betrokken bij de afweging die de raad heeft gemaakt. Het vastgestelde bestemmingsplan (met
de bijbehorende nota van zienswijzen) ligt opnieuw ter inzage, van vrijdag 25 juni 2021 tot en met donderdag 5
augustus 2021, bij de balie Publieksvoorlichting in de hal van het Stadhuis, Bogaardplein 15 te Rijswijk. Als u de
stukken op papier wilt inzien kan dit alleen op afspraak. Voor het maken van een afspraak kunt u contact
opnemen met het Klantcontactcenter van de gemeente via het telefoonnummer 14 070. De pdf-stukken zijn in te
zien via www.rijswijk.nl/project/de-terp. De digitale stukken (IMRO-gecodeerd) kunt u bekijken via de landelijke
website www.ruimtelijkeplannen.nl.
De inpandige sloop van De Terp zal naar verwachting eind van dit jaar starten.
Meer informatie over De Terp

Nieuwe situatie De Terp

Deelproject: J.C. van Markenlaan 5
Stap 3
Voor het momenteel leegstaande gebouw aan de J.C. van Markenlaan 5, waar tot voor kort Middin gehuisvest
was, wordt een nieuw plan ontworpen genaamd: The Beatrix. De eigenaar, TB|Verkerk, ondertekende hiervoor
recent een intentieovereenkomst met de gemeente Rijswijk. In de komende jaren zal worden gewerkt aan het
realiseren van 188 huur appartementen in de vrije sector middenhuur. Er wordt bij dit plan ingezet op
deelmobiliteit, zoals bijvoorbeeld het delen van auto’s, scooters en elektrische deelfietsen die bij het gebouw
beschikbaar zullen zijn. Mede daarom zijn deze appartementen onder andere interessant voor jonge
professionals, die net zijn afgestudeerd en werken in de stad.
Het proces bevindt zich op dit moment in de fase van het schetsontwerp. Op korte termijn wordt gestart met het
voorlopig ontwerp. Deze plannen zullen worden gedeeld met omwonenden en andere geïnteresseerden.
Daarna zal de planologische procedure doorlopen worden, omdat de ontwikkeling niet past in het geldende
bestemmingsplan.
Meer informatie over J.C. van Markenlaan

Wethouder Armand van de Laar, eigenaar Frank Verkerk en gemeentelijk projectleider Arjen Stam bij de ondertekening van de IOK.

Meer weten of vragen?
Meer informatie over alle ontwikkelingen vindt u op: www.rijswijk.nl/projecten/bogaardenomgeving. Wilt u meer
weten of heeft u vragen, neemt u dan contact op met Rosanne van Vliet, omgevingsmanager van In de
Bogaard. Bereikbaar via telefoonnummer 070 326 10 86 of per mail indebogaard@rijswijk.nl

Facebook

Twitter

Website

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.
U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.
Voor een goede ontvangst voegt u webredactie@rijswijk.nl toe aan uw adresboek.

