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Onderwerp  : Aanpak verkeersmaatregelen Hoge Rijndijk  
 
 
Beste meneer, mevrouw, 
 
U woont op de Hoge Rijndijk of daar in de buurt. In deze brief vertel ik u meer over wat we willen 
gaan doen.  
 
Bewoners hebben hun zorgen uitgesproken over de verkeerssituatie op de Hoge Rijndijk 
Afgelopen vrijdag 9 juli sprak onze verkeerskundige met een aantal bewoners over de 
verkeersproblemen op de Hoge Rijndijk. Er is gesproken over de lange looptijd van het project en het 
uitblijven van acties vanuit de gemeente. De klachten hebben we samen tot vijf punten samengevat: 

• Verkeersdrukte (veel verkeersbewegingen per dag); 

• Snelheid (hard rijden en geen handhaving door politie); 

• Geluidsoverlast; 

• Zwaar verkeer (vrachtverkeer en landbouwverkeer); 

• Inrichting van de weg. 
 
We maken een plan om de Hoge Rijndijk aan te pakken 
In februari 2020 is een memo met aanpak aan het college en de gemeenteraad gestuurd. We 
bekijken nu welke punten we op korte termijn kunnen uitvoeren. Verder maken we een plan waarin 
we de Hoge Rijndijk als geheel aanpakken. Hiervoor vragen we budget in de begroting 2022. De 
gemeenteraad neemt hierover een uiteindelijk besluit.  
 
Alle informatie delen we op www.zoeterwoude.nl/hogerijndijk 
Op deze pagina vindt u ook de memo met aanpak die aan het college en de gemeenteraad is 
gestuurd.  Wanneer we nieuwe informatie op deze pagina plaatsen, ontvangt u hierover een brief. 
Heeft u naast de bovenstaande punten nog tips, ideeën, klachten of opmerkingen over de 
verkeerssituatie? Stuur deze dan vóór vrijdag 27 augustus 2021 aan l.brobbel@zoeterwoude.nl.   
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Bel of mail ons gerust bij vragen 
Heeft u na het lezen van deze brief nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op. U bereikt ons 
op 071 – 580 63 00 of via l.brobbel@zoeterwoude.nl.  
 
 
Met vriendelijke groet,  
namens burgemeester en wethouders, 
 
 
 
Matthijs van Kampen 
Directeur beheer en bedrijfsvoering  
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