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Zoeterwoude

Aan de bewoners van:
Julianapark 1-20 en Oranjelaan 20-28

Bezoekadres
Noordbuurtseweg 27
2381 ET ZOETERWOUDE
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2380AA ZOETERWOUDE

071-s806300
www.zoeterwoude. n I

Bemeente@zoeterwoude.nl

Behandeld door
P. Geluk

Ons kenmerk
220-023246-43s76

Uw kenmerk

Datum
Onderwerp

23 januari202O

Uitnodiging informatieavond rioolvervanging Julia napark

Beste meneer en/of mevrouw,

ln mei 2019 heeft u van ons de laatste informatiebrief ontvangen. Deze brief ging over de geplande
werkzaamheden in uw wijk. We zouden u uitnodigen voor een informatieavond als het zover was. Dit
heeft langer geduurd dan normaal, maar is nu het geval. U leest in deze brief waar en wanneer de
avond plaats vindt.

De informatieavond is op woensdag 5 februari
U bent van harte welkom in "De Eendenkooi", aan het Kooikersplein l- te Zoeterwoude. Vanaf 19.1-5

uur kunt u binnenlopen en staat de koffie voor u klaar. De bijeenkomst start om 19.30 uur en bestaat
uit twee delen. Tijdens het eerste deel krijgt u uitleg over de werkzaamheden. ln het tweede deel,
na een korte pauze, kunt u de tekeningen bekijken en vragen stellen.

Donderdag 20 februari kunt u de definitieve tekeningen bekijken
Tussen l-9:30 uur en 21:00 uur organiseren wij een extra inloopbijeenkomst. Mochten er zaken
aangepast worden na de informatieavond van 5 februari, dan ziet u dat op deze tekeningen. Ook kan
het zijn dat u toch nog vragen heeft na de avond van 5 februari. Ook hiervoor kunt u deze avond
terecht.
Ook deze avond vindt plaats in Multifunctioneel Centrum "Ons Huis", aan het Kosterspad 3 te
Zoeterwoude. U kunt tussen L9:30 uur en 2L:00 uur op elk gewenst moment binnenlopen.



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

ook, p.geluk@zoeterwoude.nl.

Alle informatie over het project vindt u ook op www.zoeterwoude.nlfiulianapark.

Met vriendelijke groet,
namens b ster en wethouders van Zoeterwoude,

PaulGeluk
Projectleider


