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Uw kenmerk

Datum : 1.8 december 20L8
Onderwerp : verslag informatieavond Reconstructie Westwout fase 3 en 4

Beste meneer / mevrouw,

Eind november bent u uitgenodigd voor de informatieavond Reconstructie Westwout fase 3 en 4.
Deze bijeenkomst vond plaats op 6 december en hiervan is een verslag gemaakt. ln deze brief leest u

een terugkoppeling van de avond. Het volledige verslag is als bijlage bij de brief toegevoegd.

Eenrichtingsverkeer blijft in een aantal straten gehandhaafd
Tijdens de avond was een aantal bewoners tegen het plan om eenrichtingverkeer in te stellen in een
aantal straten. Het gaat hierbij om de Burg. van Gilsstraat, Burg. van Outerstraat, Burg.
Hemmingsonstraat en de Burg. Brandtstraat, Klaverwydenstraat, Kerklaan. Toegezegd is hier nog
eens met de diverse specialisten naar te kijken en het plan te heroverwegen. Dit is gedaan en er is
voor gekozen het plan te handhaven. Wel zijn er kleine aanpassingen gedaan om de inrichting van de
straat meer de uitstral¡ng van eenrichtingverkeer te geven. Dit is gedaan door een paar officiële
parkeervakken aan het begin van de straten aan te leggen. Redenen om het eenrichtingverkeer te
handhaven zijn; beperkte breedte van de rijbaan, gelijke inrichting in de wijk, betere ontsluitingen
eigen terreinen en daarbij ook een grotere groep bewoners die wel degelijk voorstander zijn. Met
name door de betere ontsluiting van de erven.

Donderdag 20 december kunt u de definitieve tekeningen bekijken
Tussen 19:30 uur en 21:00 uur organiseren wij een extra inloopbijeenkomst. U kunt dan de
aangepaste tekeningen bekijken. Ook kan het zijn dat u toch nog vragen heeft na de avond van 6
december. Ook hiervoor kunt u deze avond terecht.
Deze avond vindt plaats in Multifunctioneel Centrum "Ons Huis", aan het Kosterspad 3 te
Zoeterwoude. U kunt tussen 19:30 uur en 21:00 uur op elk gewenst moment binnenlopen.
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Bel of mail ons gerust bij vragen
U bereikt ons op 07L-5806300. Projectleider Paul Geluk beantwoord uw vragen graag. E-mailen mag

ook, p.Reluk@zoeterwoude.nl.

Alle informatie over het project vindt u ook op www.zoeterwoude.nl/westwout3en4.

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van Zoeterwoude,

Els Möhle-Landman
Domeinmanager Ruimte
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