
 

 

 

 
Beste meneer, mevrouw, 
 

U woont aan het Watertje of in het verlengde van deze straat. De verhardingen in de straat zijn in een 

slechte staat door de vele schades en ongelijke zettingen. Daarom zijn de verhardingen in de straat 

aan vervanging toe. In deze brief leest u wat dit voor u betekent. 

 

Wij zijn benieuwd naar uw wensen en ideeën  

Wilt u zaken graag veranderd zien in uw straat, of zijn er zaken die u graag wilt behouden? Laat het 

ons weten. We proberen zoveel mogelijk rekening te houden met uw wensen. Dit nemen we dan mee 

in de uitwerking van de plannen.  

Als de tekeningen klaar zijn organiseren wij een informatieavond om de plannen te presenteren. Aan 

het eind van deze brief leest u hoe u uw wensen en ideeën kunt indienen. 

 

Uw straat krijgt een nieuwe inrichting en nieuwe stenen  

De verhardingen van het Watertje en Zuidbuurtseweg tussen de Dorpsstraat tot aan het kruispunt van 

de Nieuweweg wordt heringericht. Hierbij kijken we naar een slimmere inrichting van de straat. Ook 

hierin nemen we uw wensen mee. De bestrating willen we vervangen door nieuwe gebakken klinkers 

om de klassieke uitstraling van het Watertje te behouden. Ook de klassieke lantaarns van de openbare 

verlichting willen we behouden. 

 

Terugkoppeling nieuwe inrichting  

In het voorjaar zijn er tekeningen te zien van de nieuwe inrichting. Deze presenteren wij aan u op de 

informatieavond. U hoort dan van ons welke werkzaamheden gaan plaatsvinden en hoe. U ontvangt 

een uitnodiging van ons wanneer de exacte datum bekend is.  
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Aan de bewoners van: 
Watertje 1 - 50 
Dorpsstraat 1 – 1a 
Zuidbuurtseweg 59 - 74 
 

 
Bezoekadres 

Noordbuurtseweg 27 
2381 ET  Zoeterwoude 

 
Postadres 

Postbus 34 
2380 AA  Zoeterwoude 

071-5806300 
www.zoeterwoude.nl 

gemeente@zoeterwoude.nl 
 

Behandeld door 
Jan Koeckhoven 

 
Ons kenmerk 

Z23-030989  
 

 
Datum  : 24 januari 2023 
Onderwerp  : Herinrichting Watertje 

Uw kenmerk 
 



 

 

Uw wensen aan ons doorgeven  

Dit kan per e-mail naar j.koeckhoven@zoeterwoude.nl of per post naar: 

Gemeente Zoeterwoude 

t.a.v. Jan Koeckhoven 

O.v.v. project Watertje 

Antwoordnummer 19073  

2300 VD  Leiden 

(een postzegel is niet nodig!) 

Graag ontvangen wij uw reactie voor 9 februari 2023. 

 

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. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders, 
 
 
 
 
Jan Koeckhoven 
projectleider 
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