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Datum   : 4 mei 2022 
Onderwerp  : Uitnodiging bijeenkomst dinsdag 17 mei  
 
 
Beste meneer, mevrouw, 
 
In de vorige brief las u dat  de gemeente aan de slag  gaat met een plan voor het Dorpscentrum. De 

eerste bijeenkomst met bewoners en ondernemers was op 12 april. Nu is het tijd voor tweede 

bijeenkomst. In deze brief leest u hier meer over.  

 

Wat gaat we doen tijdens de tweede bijeenkomst? 

De afgelopen periode heeft Plein Civiel wensen, kansen en aandachtspunten voor de nieuwe 

inrichting van het dorpscentrum verzameld. Ze hebben hiervoor gebruik gemaakt van de eerder 

uitgevoerde onderzoeken en gesproken met bewoners, ondernemers en de gemeente, onder andere 

tijdens de vorige bijeenkomst met de werkgroep. 

 

Het doel van de volgende sessie is het delen van de wensen, kansen en aandachtspunten met de 

werkgroep en bekijken of het overzicht compleet is. Ook gaan we samen de verschillende 

aandachtspunten en wensen prioriteren. Zo weet Plein Civiel straks wat de belangrijkste punten zijn, 

waar het ontwerp aan moet voldoen. Het gaat dus nog niet over hoe het ontwerp er uit gaat zien, 

maar over de vraag wat we willen bereiken met het ontwerp. Hiermee gaat Plein Civiel aan de slag 

met het ontwerp. 

 

We nodigen u uit voor de tweede bijeenkomst op dinsdag 17 mei 

Tijdens deze bijeenkomsten werken we vanuit een gezamenlijke ambitie naar een concreet ontwerp. 

De tweede bijeenkomst is op dinsdag 17 mei van 19:30 tot 21:30 uur in de Raadzaal van het 

gemeentehuis in Zoeterwoude. Wilt u deelnemen aan de werkgroep?  Meld u dan aan bij Laura 

Brobbel, via l.brobbel@zoeterwoude.nl. 

 

  
 

Bezoekadres 
Noordbuurtseweg 27 
2381 ET  ZOETERWOUDE 
 
Postadres 

 
Aan de ondernemers en bewoners  
van het dorpscentrum  
 

Postbus 34 
2380 AA  ZOETERWOUDE 
 
071-5806300 
www.zoeterwoude.nl 
gemeente@zoeterwoude.nl 
 
Behandeld door 
Laura Brobbel 
 
Ons kenmerk 
Z21-027636-73666 
 
Uw kenmerk 

 

mailto:l.brobbel@zoeterwoude.nl


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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