
 

 

18 januari 2022 | 20.00 – 22.00  | Zalencentrum De Brug 

UITNODIGING Gebiedsbijeenkomst  

Verder met de gebiedsvisie Reeuwijkse plassen 

 

Beste genodigde, 

In maart 2021 is de gebiedsvisie “Reeuwijkse plassen, uniek verleden, evenwichtige toekomst” 
gepresenteerd. Sindsdien is er veel gedaan en losgemaakt. Met werkgroepen en projectideeën die 
verder invulling geven aan de gebiedsvisie en daarmee de toekomst van ons prachtige gebied. 
Ook wordt een nieuwe stichting opgericht, ’De 13 Reeuwijkse plassen’, die vorm moet geven aan 
de verdere uitvoering van de gebiedsvisie. 

Wij willen iedereen in het Reeuwijkse plassen gebied opnieuw meenemen in de gebiedsvisie en 
wat u daar vanaf volgend jaar concreet van teruggaat zien. Daarom organiseert stichting VEEN net 
als begin dit jaar een gebiedsbijeenkomst. Het is goed elkaar te spreken en van u te vernemen 
waar u mee wil denken of waar we met elkaar op verder willen werken.  

Dinsdag 18 januari 2022 van 20.00 tot 22.00 uur (inloop 19.30, napraten tot 23.00) 

Zalencentrum De Brug, Reeuwijk Brug 

Programma 
Als voorzitter van stichting VEEN zal ik kort ingaan op de gebiedsvisie. Welke keuzen zijn er 
gemaakt, wat ziet u daarvan terug en hoe gaan we verder? Over dat laatste zal  
Hans Richters als voorzitter a.i. van ‘De 13 Reeuwijkse plassen’ zichzelf en de nieuwe 
stichting presenteren.  
Wij zijn ook verheugd dat het belang van samenwerking en hoe we dat met elkaar kunnen 
verbeteren voor de Reeuwijkse plassen onderstreept wordt door de aanwezigheid van:  
Gedeputeerde Jeannette Baljeu van de provincie Zuid-Holland, en  
wethouder Odd Wagner van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. 
 
We laten ook zien wat er al concreet gebeurd in het kader van de gebiedsvisie, zoals een project 
dat nu in uitvoering wordt genomen op de plas Ravensberg. Brigitte van Dam van Watersnip 
advies zal ons daarin meenemen. En uiteraard is er ruim gelegenheid tot uitwisseling, op de 
vragen die u heeft, voor uw suggesties. 
 
Bent u er (opnieuw) bij? Aanmelden voor deze bijeenkomst kan tot en met vrijdag 14 januari 2022 
via info@stichtingveen.nl onder vermelding van uw e-mailadres. Immers, mochten onverhoopt de 
corona maatregelen nog gelden, dan krijgt u een bevestiging met een link voor een webinar. 
 
We kijken ernaar uit om u (opnieuw) te ontmoeten en er een inspirerende avond van te maken! 
 
Peter Blanken 
Voorzitter van de Stichting VEEN 
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