
 

 

 

Beste meneer, mevrouw, 
 
U heeft al geruime tijd geen nieuwe informatie van ons gekregen. Wij begrijpen dat dit vragen 

oproept. Wij willen u graag met dit bericht informeren over de stand van zaken van het project Keer-

weer en een doorkijkje geven naar de toekomst. 

Het project Keer-weer (het vervolg op de gebiedsvisie Keer-weer) heeft vertraging opgelopen 
In april is de projectleider van het project Keer-weer helaas uitgevallen. Een vervangend projectleider 
is niet beschikbaar. Omdat onduidelijk was hoe lang de uitval zou duren is er een waarnemend 
projectleider aangewezen (Liselotte Gips). 
De waarnemend projectleider zorgt ervoor dat het project door kan, alleen wel met een aangepaste 
planning vanwege  andere lopende projecten. Dit heeft geen inhoudelijk gevolgen, maar wel gevolgen 
voor de doorlooptijd van het project. 
 
De laatste besluiten over de Keer-weer zijn van januari 2022 
In januari 2022 heeft de raad de gebiedsvisie Keer-weer vastgesteld, een voorbereidingsbesluit 
genomen en een voorbereidingskrediet voor het project Keer-weer beschikbaar gesteld. Voorwaarde 
was wel dat er eerst uitvoering gegeven moest worden aan het benodigde verkeersonderzoek en dat 
de raad daarover geïnformeerd wil worden. Na eventuele goedkeuring door het college kan de 
verdere uitvoering van het project starten.  
 
Het verkeersonderzoek is bijna afgerond  
Het verkeersonderzoek eerste fase, de huidige verkeerskundige stand van zaken, is uitgevoerd. 
Momenteel wordt de tweede fase van het verkeersonderzoek uitgevoerd. Hier kijken we naar het 
gevolg van eventuele ontwikkeling van de Keer-weer op het huidige verkeer en een voorkeursvariant 
om dit gevolg te kunnen verwerken. Deze tweede fase wordt besproken met de wethouder en 
vervolgens getoond aan de klankbordgroep (omwonenden en ondernemers).  
 
Afhankelijk van de uitkomst van het verkeersonderzoek kan het vervolgtraject bepaald worden 
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We kunnen u nog niet zo goed informeren over het vervolgtraject. Dit vervolgtraject is namelijk 
afhankelijk van de uitkomst van het verkeersonderzoek. Grofweg zijn er twee mogelijkheden; 

1. Er moet verkeerskundig veel aangepast worden. Hiervoor is inzet nodig van de gemeente, 
hiervoor moet capaciteit vrijgemaakt worden. De gemeente gaat het project integraal (met 
inwoners en ondernemers) oppakken. 

2. Er hoeft verkeerskundig weinig tot niets te gebeuren. De gemeente laat het uitvoeren van de 
visie over aan de ondernemers/ontwikkelaars en behandelt omgevingsvergunningen als elke 
andere aanvraag. 

De keuze tussen variant 1 en 2 wordt naar verwachting voor het eind van het jaar genomen. 
 
We houden u op de hoogte van het vervolgtraject 
We sturen weer een brief zodra het verkeersonderzoek is afgerond en een gewenst scenario heeft 
opgeleverd. 
 
Ook raden wij u aan de website van de gemeente in de gaten te houden: www.zoeterwoude.nl/keer-
weer en op www.samenontwikkelen.nu . Op de laatste website kunt u zich aanmelden en dan krijgt u 
een melding wanneer er een nieuwsbericht geplaatst wordt. 
 
Bel of mail ons gerust bij vragen 
Heeft u na het lezen van deze brief nog vragen? Wij helpen u graag. U bereikt ons op 071 – 580 63 00 
of via l.brobbel@zoeterwoude.nl. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders, 
 
Liselotte Gips, 
Projectleider  
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