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Zoeterwoude

Aan de bewoners van:
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Datum
Onderwerp

Bezoekadres

Noordbuurtseweg 27

2381 ET ZOETERWOUDE

Postadres

Postbus 34
2380 AA ZOETERWOUDE

071-5806300
www.zoete rwoude. n I
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Behandeld door
P. Geluk

Ons kenmerk
220-024797-49673

Uw kenmerk

27 juli2O2O

Verslag informatieavond Reconstructie Margrietstraat e.o.

Beste meneer en/of mevrouw,

Op maandagavond 6 juli2O2O vond de informatieavond over de reconstructie van de Margrietstraat,
Bernhardstraat en Beatrixstraat plaats. Bij deze brief treft u het verslag van deze avond aan. Een

aantal vragen vanuit de informatieavond moesten uitgezocht worden. Deze beantwoorden we in
deze brief.

De gemiddelde ophoging van de straten is berekend
Op de tekening in de bijlage bijdeze brief staan op een aantal plaatsen de gemiddelde ophogingen
Hiermee heeft u een grove beeld van hoeveel de straat omhoog zalgaan.

We kunnen meer parkeerplaatsen maken in de Margrietstraat
Een aantal bewoners heeft het voorstel gedaan om de Margrietstraat anders in te delen. Dit hebben
we uitgezocht en blijkt mogelijk. We maken ruimte voor extra vakken voor langsparkeren. Daardoor
kunnen we geen voetpad aanleggen aan de overkant naast Bernhardstraat 8 en Beatrixstraat 7. Op
onderstaande afbeelding ziet u de wijzigingen. ln grijs het 'oude'voorstel, in blauw het nieuwe. ln
de bijlage bij deze brief vind u de nieuwe presentatietekening, waarin dit voorstel is verwerkt. Deze is
in het te vinden op onze website. Zie de laatste alinea van deze brief voor de locatie
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De straten zijn smal, daarom adviseren we fietsers in de rijrichting van de auto's te rijden
De nieuwe indeling op de Margietstraat is alleen mogelijk met minimale afmetingen voor parkeren

en rijbanen. Daardoor moet u misschien een keer extra steken bij het parkeren. Omdat de rijbanen
smal zijn rijden fietsers dicht langs tegemoetkomende auto's. Dit kan onveilig aanvoelen. We raden

daarom aan om met de verplichte rijrichting van de auto's mee te fietsen. Op de Bernhardstraat en

Margrietstraat kunnen fietsers ook vanaf de brandgangen over de stoep naar de Nassaulaan lopen.

Er worden vakken gemaakt in de parkeerstroken
Door bewoners werd gevraagd om in alle parkeerstroken een vakindeling aan te brengen. Dit hebben

we alsnog toegepast en kunt u zien op de aangepaste tekening in de bijlage.

Het voetpad tussen Bernhardstraat 11 en 13 wordt verhoogd
We hogen het pad tussen deze twee woningen verder op dan op de tekening was aangegeven. Ter

hoogte van het achterpad van de Bernhardstraat maken we de aansluiting op het bestaande voetpad
qua hoogte.

Graag sluiten we uw regenpijp opnieuw aan
Wij willen zoveel mogelijk regenwater apart afuoeren en niet meer via het vuilwaterriool naar de

rioolwaterzuivering. Zo ook uw afuoer van de regenpijp aan de voorzijde. Hiervoor vragen wij
toestemming om dit eenmalig voor u aan te laten leggen. De nieuwe aansluiting betreft het gedeelte

tussen de gevel van uw woning en het nieuwe waterbergingssysteem in de straat (zie voor een uitleg
het verslag bij deze brief). Het gaat dus alleen om de woningen welke met de voortuin grenzen aan

de Bernhardstraat, Margrietstraat of de Beatrixstraat. Het voordeel voor u is dat door hevige

regenval geen verstoring van uw binnenriolering meer kan optreden. De kosten voor aanleg nemen

wij voor onze rekening, maar de aansluiting wordt uw eigendom. Net zoals de vuilwater aansluiting is

het toekomstig onderhoud voor u. Om risico op verstopping zo kleÍn mogelijk te houden, plaatsen we

ook kosteloos een bladvang in de regenpijp. Deze zorgt ervoor dat bladeren en vuil niet in het riool
terechtkomen. Wilt u ons toestemming geven deze aansluiting voor u te maken? Stuur dan een e-

mail met naam en adres naar de projectleider. Graag op korte termijn (voor 1 september 2O2Ol.

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

ook, p.geluk@zoeterwoude.nl. Paul Geluk is van 27 juli t/m 16 augustus met vakantie. ln die periode

zal hij dus niet reageren.
Alle informatie over het project vindt u ook op www.zoeterwoude.nl/margrietstraat.

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van Zoeterwoude,

Paul Geluk
Projectleider


