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Behandeld door
P. Geluk

Ons kenmerk

2L8-019s99-30026
Uw kenmerk

Datum

Onderwerp

22 november 2018
Werkzaamheden De Merodestraat

Beste heer en/of mevrouw,

ln april 2018 heeft u van ons een brief gehad over de voorgenomen herinrichting van De
Merodestraat. Hierin werd om uw mening gevraagd. We hebben veel reacties ontvangen, maar nog
niet officieel gereageerd. Onze excuses hiervoor. ln deze brief leest u wat we hebben gedaan en hoe
we nu verder gaan.
De voorgestelde herinrichting gaat n¡et door
De reden dat we niet verder gaan met de voorgestelde herinrichting is dat een zeer ruime

meerderheid van de omwonenden dit niet wenselijke vond. Omdat wij zo veel mogelijk aan de
wensen van omwonenden willen voldoen en er geen meerderheid voor de plannen was, hebben wij
de plannen niet doorgezet. W¡j hadden dit graag eerder met u willen delen, daarom onze excuses
hiervoor.
Het plan is om de straten wel dezelfde uitstaling te geven
Daarom zij wíj van plan de straat op te hogen en uitvoeren in nieuwe materialen. zodat de gehele
wijk een zelfde uitstraling heeft en een gelijktijdig aanlegjaar. Uitgangspunt is de huidige inrichting
zoveel als mogelijk intact te laten. De aanpassing van De Merodestraat hebben we meegenomen in
de voorbereidingen van de volgende fase van de wijk Westwout, fase 3 en 4. De voorbereidingen zijn
al ver gevorderd daardoor kunnen we u de plannen presenteren. Daarom ontvangt u naast deze brief
ook de uitnodiging voor de informatieavond voor de Reconstructie Westwout fase 3 en 4.

Bel of mail ons gerust bij vragen
U bereikt ons op 071-5806300. Projectleider Paul Geluk beantwoord uw vragen graag. E-mailen mag

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