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Beste meneer of mevrouw,
Half april 2021 heeft u van ons de laatste informatiebrief ontvangen. Deze brief ging over de
uitkomst van de enquête en s.v.z. van de voorbereiding. We zouden u uitnodigen voor een
informatieavond als het zover was. U leest in deze brief hoe we u verder informeren.
De presentatie is op internet te bekijken
Doordat het nog niet mogelijk is om met veel mensen bij elkaar te komen, organiseren we geen
informatiebijeenkomst. We hebben de presentatie daarom opgenomen. U kunt deze rustig bekijken
op een voor u geschikt moment. Het stellen van vragen is hierdoor wat lastiger. Dit kunt u schriftelijk
doen. De presentatie en de verschillende tekeningen vind u hier: www.zoeterwoude.nl/zonnegaarde.
Alle vragen bundelen we en we sturen de antwoorden naar iedereen toe
U kunt uw eventuele vragen naar ons sturen. Doet u dit voor maandag 30 augustus? Dan
beantwoorden wij ze in een overzicht. Dit overzicht met de vragen en antwoorden sturen we dan
naar alle bewoners binnen de werkgrenzen van dit project.
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 Zonnegaarde
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 van 23 juli t/m 8 augustus met vakantie. In die periode
zal hij dus niet reageren.
Alle informatie over het project vindt u ook op www.zoeterwoude.nl/zonnegaarde.
Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van Zoeterwoude,

Paul Geluk
Projectleider

