
 
 

 

*Z0189412FDB* 

Datum   : 22 februari 2022 
Onderwerp  : Verkeersveiligheidsonderzoek Hoge Rijndijk 
 
 
Beste mevrouw of meneer, 
 
In december informeerden wij u over de voorgenomen aanpak om de verkeersveiligheid op de Hoge 
Rijndijk te verbeteren. Inmiddels is er een verkeerskundig adviesbureau gevraagd om te adviseren 
over de verkeersveiligheid. In deze brief informeren wij u over de aanpak en nodigen wij u uit voor 
het invullen van een online enquête over de verkeersveiligheid op de Hoge Rijndijk. 
 
Verkeersveiligheidsonderzoek Hoge Rijndijk 
De gemeente Zoeterwoude gaat een onderzoek uitvoeren om inzicht te krijgen in de 
verkeersveiligheid. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek maken we een plan voor de korte 
en lange termijn.  
 
Helpt u ook mee de verkeersveiligheid op de Hoge Rijndijk te verbeteren? 
De Hoge Rijndijk is een drukke weg met veel verkeer. Er is veel fietsverkeer en aan de weg liggen veel 
inritten en parkeerplaatsen. Inwoners, werkenden en bezoekers kunnen door het invullen van een 
meerkeuze-vragenlijst onder andere aangeven welke plekken zij als verkeersonveilig ervaren en 
welke thema’s ze belangrijk vinden als het gaat om een verkeersveilige situatie op de Hoge Rijndijk. 
 
Uw inbreng is belangrijk, dus laat uw stem horen  
U kunt tot 13 maart 2022 meedoen door de vragenlijst in te vullen via: 
https://mappinion.app/v/hogerijndijk_enquete. Het invullen van de enquête duurt ongeveer 5 
minuten en is anoniem. U kunt in de enquête ook aangeven of u op de hoogte wilt blijven van de 
resultaten. Alvast hartelijk bedankt voor uw deelname. 
 
Bel of mail ons gerust bij vragen   
U bereikt ons op 071-5806300. Projectleider Jan Koeckhoven beantwoordt uw vragen graag. E-
mailen mag ook, j.koeckhoven@zoeterwoude.nl. 

  
 

Bezoekadres 
Noordbuurtseweg 27 
2381 ET  ZOETERWOUDE 
 
Postadres 

 
 Aan de bewoners van: 
Hoge Rijndijk 1 t/m 185 
 
 
   
 

Postbus 34 
2380 AA  ZOETERWOUDE 
 
071-5806300 
www.zoeterwoude.nl 
gemeente@zoeterwoude.nl 
 
Behandeld door 
Jan Koeckhoven 
 
Ons kenmerk 
Z21-027247-70873 
 
Uw kenmerk 

 

https://mappinion.app/v/hogerijndijk_enquete
mailto:j.koeckhoven@zoeterwoude.nl


Bereikbaar van maandag tot en met donderdag. Alle informatie over het project vindt u ook op 
www.zoeterwoude.nl/HogeRijndijk.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders van Zoeterwoude, 
 
 
 
 
Jan Koeckhoven, 
Projectleider 
 
 

 

http://www.zoeterwoude.nl/HogeRijndijk

