
 
 

 

*Z0168BEE40F* 

Datum   : 12 juli 2021 
Onderwerp  : Start voorbereidingen rioolvervanging Verlaatweg 
 
Beste meneer/mevrouw, 
 
U woont in de Verlaatweg of Dorpsstraat. Het riool in uw straat is in slechte staat en moet vervangen 
worden. In deze brief leest u wat dit voor u betekent. 
 
De riolering in uw straat vernieuwen wij 
Dit vanwege de slechte kwaliteit en afwatering. We houden in onze voorbereiding rekening met de 
niet onderheide woningen. Zo laten we onderzoek doen hoe we de werkzaamheden zo goed en veilig 
mogelijk kunnen uitvoeren. 
 
We gaan de straat ophogen  
Hierbij is het noodzakelijk om beplanting te verwijderen. We onderzoeken per boom of deze kan 
blijven staan of verwijderd moet worden. Na het afronden van de werkzaamheden plaatsen we 
nieuwe planten en bomen. Het streven is de bomen te behouden. 
 
Nieuwe bestrating in uw straat  
Het plan is de oude gebakken stenen uit de Verlaatweg te hergebruiken in de Dorpsstraat. In de 
Verlaatweg willen we dan nieuwe gebakken stenen gebruiken. Dit zijn dezelfde stenen als Het 
Veldboeket en de Bennebroekweg. We bekijken ook of we in de straat aanpassingen kunnen doen 
die een positief effect hebben op het klimaat. Zogenaamde klimaatadaptieve maatregelen. We 
denken hierbij aan groene parkeervakken.

  
 

Bezoekadres 
Noordbuurtseweg 27 
2381 ET  ZOETERWOUDE 
 
Postadres 

 
Aan de bewoners van: 
Verlaatweg 1-5 en Dorpsstraat 46-52 
ZOETERWOUDE 
 

Postbus 34 
2380 AA  ZOETERWOUDE 
 
071-5806300 
www.zoeterwoude.nl 
gemeente@zoeterwoude.nl 
 
Behandeld door 
Paul Geluk 
 
Ons kenmerk 
Z21-027233-63491 
 
Uw kenmerk 

 



Terugkoppeling nieuwe inrichting van uw straat  
Over een paar maanden zijn er tekeningen te zien van de nieuwe inrichting. Deze presenteren wij 
aan u op de informatieavond. U hoort dan van ons welke werkzaamheden gaan plaatsvinden en hoe. 
U ontvangt een uitnodiging van ons wanneer de exacte datum bekend is. 
 
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 het 
ons 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 wij een 
informatieavond om de plannen te presenteren. Hieronder leest u hoe u uw wensen en ideeën kunt 
indienen. 
 
U kunt uw wensen aan ons doorgeven voor 9 augustus 2021 
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 Verlaatweg 
Antwoordnummer 19073  
2300 VD  Leiden 
(een postzegel is niet nodig!) 
 
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 wel op vakantie van 23 juli t/m 7 augustus. 
Alle informatie over het project vindt u ook op www.zoeterwoude.nl/verlaatweg. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders van Zoeterwoude, 
 
 
 
 
Paul Geluk 
Projectleider
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Globale werkgrens “Rioolvervanging Verlaatweg” 

 


