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Stichting Natuurbehoud De Steupel 
 

 
Betreft: Verslag van de uitgeoefende activiteiten in 2014 
Datum:  6 januari 2015 

 

 
 

Belangrijkste activiteiten in 2014 
 
De gemeente heeft medio 2013 aangegeven, ondanks de eerdere vernietiging van het 
besluit van de gemeenteraad Bodegraven – Reeuwijk tot vaststelling van het bestemming-
splan De Steupel, een nieuw bestemmingsplan voor De Steupel vast te willen stellen.  
In 2014 zijn er gemeenteraadsverkiezingen geweest. Onze activiteiten waren dan ook 
voornamelijk gericht op het informeren van de verschillende politieke partijen en natuurlijk de 
inwoners van Reeuwijk over onze visie op deze plannen.  
Na de verkiezingen hebben wij de politiek bewogen om hiermee niet verder te gaan. 
En als het dan toch niet anders zou kunnen (de gemeente heeft immers geld nodig) om in te 
stemmen met onze alternatieven die minder schadelijk voor de natuur en het landschap zijn. 
Helaas zijn die alternatieven afgewezen.  
            
01-01-14 Nieuwsbrief aan alle donateurs en belangstellenden waarin wij hen onder 

andere attenderen op onze nieuwe website www.steupel.nl 
           
16-01-14 Bestuursvergadering voornamelijk gewijd hoe De Steupel onder de aandacht 

te brengen van de inwoners van Reeuwijk met het oog op de te houden 
gemeenteraadsverkiezingen later in 2014. 

 
30-01-14 Bestuursvergadering ter voorbereiding op de door de gemeente 

georganiseerde informatiebijeenkomst over haar plannen voor De Steupel. 
Onze “Zienswijze” op het ontwerpbestemmingsplan wordt vastgesteld. 

 Ons plan voor De Steupel zoals verwoord in onze notitie “Natura De Steupel” 
wordt vastgesteld. 

 
02-02-14 Ons plan “Natura De Steupel” wordt gepubliceerd op onze website. 
         
03-02-14 Op de informatiebijeenkomst van de gemeente overhandigen wij ons plan 

“Natura De Steupel” aan wethouder Oskam. 
 
12-02-14 Bestuursvergadering ter vaststelling van onze in te dienen “Zienswijze” 
 
13-02-14 Indiening van onze Zienswijze op het ontwerp bestemmingsplan. 
 
19-03-14 “Blijven genieten van de ruimte” is de heading van onze advertorials in Kijk op 

Reeuwijk, Kijk op Bodegraven en het Bodegraafs Nieuwsblad. 
 
10-05-14  Gesprek met D66 
 
12-05-14 Gesprek met Burgerbelangen Bodegraven-Reeuwijk 
 
15-04-14 Informatief gesprek met wethouder Oskam over het ontwerpbestemmingsplan 

De Steupel 
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03-05-14 Bijwonen informatie bijeenkomst van het Hoogheemraadschap Rijnland over 
haar werkzaamheden de kwaliteit van het water van de plas De Sloene te 
verbeteren. Aan het einde van De Steupel is hiertoe een ijzerchloride-
doseerinstallatie gebouwd. 

       
06-05-14 Wij dienen een verzoek in bij de gemeente om de bermen van De Steupel en 

rond De Sloene pas te maaien na de bloeiperiode als de beplanting de zaden 
heeft gevormd. Dit levert een weelderiger bloei in de toekomst. Later maaien 
levert bovendien meer beschutting voor de aanwezige dieren. 

 
15-05-14 Ingesproken in de vergadering van de commissie Ruimte waarin het 

ontwerpbestemmingsplan De Steupel aan de orde kwam. Daarin wordt 
afgesproken dat wij onze alternatieve plannen zullen voorleggen aan de 
verantwoordelijke wethouder de heer Oskam. Wij zijn verheugd over deze 
uitkomst van de vergadering. 

 
23-05-14 Overleg met de heer Oskam  waarin wij onze (2) alternatieven vergezeld van 

een financiële onderbouwing en resultaatsberekening toelichten. 
 
02-07-14 Gesprek met wethouder Oskam waarin hij toelicht waarom het college van 

B&W onze alternatieven niet overneemt. 
 
09-07-14 “Houd De Steupel groen” is de heading van onze advertorials in Kijk op 

Reeuwijk en Kijk op Bodegraven. 
 
16-07-14 Ingesproken in de gemeenteraadsvergadering waarin de vaststelling van het 

bestemmingsplan De Steupel staat geagendeerd. Helaas: het hemd (de 
financiële situatie van de gemeente) is nader dan de rok (de natuur en open 
landschap). 

 
26-07-14 Nieuwsbrief aan alle donateurs en belangstellenden waarin wij hen onze 

reactie geven op het besluit van de gemeenteraad en aangeven dat wij 
hiertegen beroep zullen indienen bij de Raad van State  

 
20-09-14 Ria Korver volgt Freek Hooykaas op als penningmeester van onze Stichting. 

Ook vanaf deze plaats bedanken wij Freek, die inmiddels is verhuisd, voor zijn 
werk voor onze stichting. 

 
06-10-14 Onze beroepsschrift bij de Afdeling bestuursrecht van de Raad van State 

ingediend tegen het besluit van de gemeenteraad tot vaststelling van het 
bestemmingsplan De Steupel.  

 


