
 
 

 
 
 

 
 

Informatieavond Herontwikkeling van het complex De Snip aan de 
Dorpsstraat 5 - 7 te Bleiswijk. 

 
 
 
 
De informatieavond zal gehouden worden op 5 oktober van 19.30 tot 21.00 uur. U kunt dan de 
presentatie van het plan bijwonen en vragen stellen. 
 
 
Reeds in mei 2020 hebben wij een 
samenwerkingsovereenkomst gesloten met de 
Gemeente Lansingerland, en in juni dat jaar is door 
de Gemeenteraad ingestemd met deze 
samenwerking.  
Het was toen midden in de Corona pandemie 
waardoor ook dit plan een behoorlijke vertraging 
heeft opgelopen. 
 
Maar nu is het dan toch zover dat wij een prachtig 
plan, ontworpen door Houweling Architecten, 
kunnen presenteren en nodigen u als 
omwonenden uit om deze presentatie bij te 
wonen.  
 
Het plan  
Het plan is om het volgende te gaan bouwen:  
- Een bescheiden horeca gelegenheid met een 

buitenterras; 

- De mogelijke vestiging van de 
Oudheidkundige Vereniging Museum 
Bleiswijk; 

- Een nader in te vullen publieksruimte; 
- Vrije sector huurwoningen bestemd voor 

ouderen; 
- De huisvesting van een aantal  

zorgbehoevenden;  
- Het gehele gebouw wordt energiezuinig  

uitgevoerd en is geschikt voor jong en oud; 
- Aan de vorm en de kwaliteit van het gebouw 

stellen we hoge eisen; 
- Een gebouw met voorzieningen en uitstraling 

waar Bleiswijk trots op kan zijn.  
 

Het plan zal de komende tijd verder uitgewerkt 
worden evenals het concept van de wijziging van 
het bestemmingsplan.  

 
 
 
Voordat we gaan starten met het opstellen van het voorontwerp bestemmingsplan willen wij u meer vertellen 
over het plan.  
 
 

Wij nodigen u als omwonenden uit om deel te nemen aan onze informatieavond op: 
 

5 oktober 2021, om 19.30 uur in het restaurant van het Herstelhotel in het Medisch Hart Bleiswijk, 
Dorpsstraat 3 Bleiswijk. 

Inloop v.a. 19.00 uur. 
 
 
Tijdens de informatieavond zijn de architect van het plan, Jan Houweling uit Bleiswijk, namens de ontwikkelaar 
Machiel van Duijn en namens de Gemeente Lansingerland de projectleider en de stedenbouwkundige 
aanwezig. 
 
Aanmelden informatieavond via de website  
U kunt zich voor 1 oktober 2021 aanmelden op de website www.desnipbleiswijk.nl. 
 
 
 
Machiel van Duijn 
Cortese Development B.V. 


