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Zoeterwoude

Aan de bewoners van:
Beatrixstraat, Margrietstraat, Bernhardstraat,
Nassaulaan L9,27,29 en 31 en Hoge Rijndijk 40

Bezoekadres
Noordbuurtseweg 27
2381 ET ZOETERWOUDE

Postadres

Postbus 34
2380 AA ZOETERWOUDE

071-s806300
www.zoeterwoude. n I

gemeente@zoeterwoude.nl

Behandeld door
P. Geluk

Ons kenmerk
279-02047r-32474

Uw kenmerk

Datum
Onderwerp

: 21 februari 2019
: Start voorbereidingen reconstructie Margrietstraat e.o

Beste heer en/of mevrouw,

U woont in of aan de Beatrix-, Margiet- of Bernhardstraat. Deze straten zijn verzakt en zullen daarom
opgehoogd worden. De voorbereidingen hebben we gestart. ln 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 dit
ons dan 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 w'rj een
informatieavond om de uitwerking van de plannen te presenteren. Aan het eind van deze brief leest
u hoe u uw wensen en ideeën kunt indienen.

We gaan de straat ophogen
Hiervoor moet alle beplanting verwijderd worden. Bomen kunnen niet zomaar opgehoogd worden
Daarom onderzoeken we per boom of deze kan blijven staan of verwijderd moet worden. Na het
afronden van de werkzaamheden plaatsen we nieuwe planten en bomen.

Uw straat krijgt een nieuwe inrichting en nieuwe stenen
We gaan meteen kijken of de straat handiger kunnen inrichten. Ook hierin nemen we uw wensen
mee. Ook willen we kijken of we in de straat aanpassingen kunnen doen die een positief effect
hebben op het klimaat. Zogenaamde klimaat adaptieve maatregelen.

We gaan tekeningen laten maken van de nieuwe inrichting
Wanneer we deze tekeningen klaar hebben presenteren wij deze aan u op de informatieavond. U

hoort dan van ons welke werkzaamheden er gaan plaatsvinden en hoe. Ook kunt u tijdens de
informatieavond de tekeningen bekijken en vragen stellen. U ontvangt een uitnodiging van ons
wanneer de exacte datum bekend is.
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Uw wensen aan ons doorgeven
Dit kan per e-mail naar p.geluk@zoeterwoude.nl of per post naar

Gemeente Zoeterwoude
t.a.v. Paul Geluk
O.v.v. project Margrietstraat e.o.

Antwoordnummer 19073
2300 VD Leiden
(een postzegel is niet nodig!)
Graag ontvangen wij uw reactie voor 24 maart 2019.

Heeft u nog vragen?
Bel gerust met Paul Geluk, projectleider, 071-5806300. Hij beantwoord uw vragen graag. E-mailen

mag ook, p.geluk@zoeterwoude.nl.

Van 25 februari tot en met 1 maart is Paul Geluk niet aanwezig. Mailen kan dan natuurlijk wel, maar

wilt u bellen, dan is hij pas maandag weer bereikbaar.
Alle informatie over het project vindt u ook op www.zoeterwoude.nl/margrietstraat.

lijke groet,
urgemeester en wethouders van Zoeterwoude,
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