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Met deze nieuwsbrief houden we u graag op de hoogte van de ontwikkelingen in het centrum van 

Zoeterwoude Dorp. De nieuwsbrief verschijnt als er nieuws is. Er is geen vaste frequentie. De 

nieuwsbrief wordt verstuurd aan winkeliers, pandeigenaren en bewoners in de Dorpskern. 

 

 

Donderdag 25 november start de aanleg van vier extra parkeerplaatsen 

Na de gemeenteraadsvergadering van 30 september is definitief besloten dat er vier parkeerplaatsen 

langs het dorpsplein worden aangelegd, mét een blauwe zone. De aanleg van deze parkeerplaatsen 

start op donderdag 25 november. We verwachten dat de werkzaamheden enkele dagen duren. Hoe 

het eruit gaat zien ziet u hieronder op een situatietekening. 

 



De rode pijl geeft de inrijdmogelijkheid voor marktkooplui aan. Dit is met hen besproken. 

Belangrijk is dat we een blauwe zone voor de vier plaatsen instellen. U mag hier straks maximaal 30 

minuten parkeren. De beperking geldt 24 uur per dag en wordt met duidelijke borden aangegeven. 

Dit doen we om te voorkomen dat er langdurig geparkeerd wordt. Houd hier dus rekening mee als u 

er parkeert, en vergeet niet uw blauwe parkeerschijf zichtbaar op het dashboard te leggen! 

 

Vrijdag 19 november Dag van de Ondernemer 

Ondernemers en inwoners zijn het kloppend hart van onze gemeente. Met ruim 900 

bedrijfsvestigingen en een lage werkloosheid bruist Zoeterwoude. Van detailhandel in de 

dorpskernen en op de Rijneke Boulevard Zoeterwoude tot industrie en agrarische bedrijven. Samen 

werken we aan een ondernemend Zoeterwoude om van te houden. 

In het Leids Nieuwsblad van 18 november zetten we vier Zoeterwoudse bedrijven in de 

schijnwerpers: DemTech BV bouw- en sloopwerktuigen, Slijterij & Wijnkoperij De Klaver, 

Vleesveehouderij Spronk en Van Bemmelen Outdoor. Lees hierover op Dag van de Ondernemer op 

19 november (zoeterwoude.nl). 

 

  

PostNL gaat de pakketautomaat aan de Loethe uitbreiden 

Afgelopen zomer kregen we van inwoners uit het dorp meldingen dat de nieuwe PostNL 

pakketautomaat aan de Loethe voortdurend vol zit. We hebben PostNL hierover benaderd en zij zien 

inderdaad dat de automaat boven verwachting goed gebruikt wordt. PostNL is nu met de gemeente 

in gesprek om de automaat uit te breiden naar een dubbele uitvoering. Zodra hier meer over bekend 

wordt leest u het in een volgende nieuwsbrief. 

 

Bel of mail mij gerust bij vragen 

Heeft u na het lezen van deze nieuwsbrief nog vragen?  

U bereikt mij op 06-1889 0134 of via s.de.koster@zoeterwoude.nl.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Sander de Koster 

Beleidsmedewerker economie &  

bedrijfscontactfunctionaris 
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