
  Nieuwsbrief Dorpscentrum 

nummer 12 - maart 2022 

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. 

 

 

Wij gaan met u aan de slag voor een vitaal centrum van Zoeterwoude-Dorp! 

De afgelopen jaren zijn er verschillende onderzoeken, gesprekken en enquêtes gehouden over het 

dorpscentrum van Zoeterwoude. We hebben alle uitkomsten bekeken en op een rijtje gezet. Hieruit 

blijkt dat er kansen zijn, maar ook knelpunten. Dat er vragen zijn en ook opmerkingen.  

Wij gaan graag met u in gesprek over een aantrekkelijk en duurzaam dorpscentrum 

Samen kunnen we alle vraagstukken een plekje geven. Door met elkaar in overleg te gaan, kaders te 

bepalen én te ontwerpen geven we het dorpscentrum een “boost”. Om dit te begeleiden hebben we 

Suzanne van der Bruggen van Ingenieursbureau Plein Civiel gevraagd ons te helpen. We willen 

uiteindelijk een ontwerp maken voor het Dorpscentrum en omgeving waarin groen, parkeren, 

ondernemen, recreëren, wonen en verkeer een plek krijgt.  

Vóór de zomer bieden we het ontwerp aan het college aan  

Na goedkeuring van het college kan het ontwerp naar de raad en kunnen we een uitvoeringsplanning 

voorstellen. Dat betekent dat we direct van start gaan. Deze week versturen we een 

uitnodiging  voor een eerste werkgroepsessie op woensdag 6 april om 17.00 uur.  

Denkt u alvast mee? 

Loop dan alvast een rondje door het plangebied (zie afbeelding op de volgende bladzijde) en schrijf 

op wat u belangrijk vindt en hoe u het nieuwe gebied voor u ziet. 

We zien u graag op de eerste bijeenkomst op woensdag 6 april om 17.00 uur     

Zet u dit moment alvast in uw agenda? Later deze week ontvangt u van ons een uitnodiging per post 

met definitieve plaats en tijd voor de bijeenkomst.  

 



 

Heeft u na het lezen van deze mail nog vragen over project Vitaal dorpscentrum? Kijk op 

www.zoeterwoude.nl/dorpscentrum.  U kunt ook contact opnemen met Laura Brobbel via 071-

5806300 of l.brobbel@zoeterwoude.nl 

 

Lentemarkt (H)eerlijk en Duurzaam op zaterdag 7 mei, 10.30 - 15.00 uur  

Na twee jaar afwezigheid is het weer zover: voor de vijfde keer organiseert de Wereldwinkel 

Zoeterwoude de lentemarkt (H)eerlijk en Duurzaam. Met de lentemarkt sluit de Wereldwinkel haar 

jubileumjaar af. De winnaars van de kleurplaten wedstrijd op de scholen worden bekend gemaakt en 

er is de prijsuitreiking van de loterij.   De volgende deelnemers zijn op dit moment bekend: 

• De Wereldwinkel  

Het is bijna moederdag! Bij de stand van de Wereldwinkel vind je een origineel of lekker 

cadeautje om je moeder te verrassen!  

http://www.zoeterwoude.nl/dorpscentrum
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• Groener Zoeterwoude en Rijnland Energie  

Ga in gesprek met vrijwilligers over groene energie, duurzame voedselproductie en 

duurzaam verwarmen van woningen. Ze informeren je graag over de mogelijkheden ook te 

profiteren van lokaal geproduceerde energie.  

• Emma Lekkerkerk en Bonbonvivant  

Homemade taarten en handgemaakte bonbons. 

• Gemeente Zoeterwoude  

Hoe maken we Zoeterwoude nóg groener en duurzamer? Wat zijn de uitdagingen van de 

energietransitie? Wat doet de  gemeente? Medewerkers van de gemeente vertellen je het. 

• Kaasboerderij Van Veen  

Sjaak en Karin van Veen verkopen hun ambachtelijke, met liefde gemaakte kazen uit 

Zoeterwoude. 

• Schijnt het zonnetje? Dan is de ijskraam er zeker bij!  

• Imker Eelco Kelders is aanwezig en vertelt alles over het houden van bijen. 

 

  

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 met de gemeente in 

gesprek om de automaat uit te breiden naar een dubbele uitvoering. Helaas is hier vanuit PostNL 

momenteel nog geen nieuws over te melden. 

 

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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