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: Vragen na presentatie werkzaamheden Zonnegaarde

Beste meneer en/of mevrouw,
Op 19 juli informeerden wij u over de geplande werkzaamheden in de Zonnegaarde. Daarin
verwezen wij u naar onze website voor de presentatie over de werkzaamheden en de bijbehorende
tekeningen. U kon tot 30 augustus vragen stellen. In deze brief beantwoorden wij de vragen die bij
ons binnen zijn gekomen.
Er zijn een aantal vragen gesteld
Een aantal vragen zorgt ervoor dat we de tekeningen op sommige plaatsen iets moeten aanpassen.
Daarom komen we nog een keer naar uw wijk met de tekeningen. Dan heeft u de mogelijkheid om
eventueel uw vragen alsnog te stellen. Zodra bekend wordt wanneer we uw wijk bezoeken,
informeren wij u daarover. In de bijlage bij deze brief sturen we u de gestelde vragen en de
antwoorden daarop. Wilt u de presentatie of de tekeningen nogmaals bekijken? Deze blijven
beschikbaar op www.zoeterwoude.nl/zonnegaarde.
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. 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

Vragen n.a.v. presentatie
Project Zonnegaarde
augustus 2021
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Vraag

Reactie

Kan er een nieuwe boom op de dam voor nummer 83 komen? Graag een
lijsterbes (decoratief en vogels zijn dol op de bessen).
Waarom staan de lichtmasten getekend in het voetpad achter de woningen 5771 en niet bij de voortuinen van 73-83?

Ja, dit is mogelijk. Hij komt dan wel aan de andere zijde van de inrit te staan,
vanwege het nieuwe riool.
Wanneer de lichtmasten voor de woningen geplaatst worden, versmalt dat juist
de rijbaan. Door ze op de stoep te houden niet. Daarnaast liggen de
(elektra)kabels ook in het voetpad warop ze aangelsoten moeten worden. We
hebben de bocht qua maatvoering gecontroleerd op de afmetingen van een
brandweerauto. Wanneer er geen auto staat direct achter nummer 57 past dit.
Doordat hier een lichtmast komt, voorkomen we ook dat daar geparkeerd
wordt.
Nee, deze verdwijnen niet. Op de presentatietekeningen werken we dit soort
details normaal niet uit. Zo staan ook niet alle verkeersborden en putten op
tekening. We hebben alleen de nieuwe (gewijzigde) locatie bij de speelplaats
aangegeven. In principe wijzigen andere locaties niet is de verwachting.
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Op diverse plaatsen zijn de aanbiedplaatsen voor minicontainers niet meer
ingetekend. Verdwijnen deze allemaal, of zijn die vergeten?
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Kunnen grote landbouwvoertuigen nog wel het perceel bij nummer 83 opkomen Deze situatie gaan we nog eens goed bekijken. Het is niet de bedoeling dat
wanneer de lichtmast wordt geplaatst tegenover 81/83?
voertuigen over stoepen rijden, maar de voertuigen moeten wel het perceel
kunnen betreden. Zowel de inrit naar het perceel, als de locatie van de
lichtmast kijken we opnieuw na en passen we aan wanneer nodig.
Welke soort lichtmasten komen er in de buurt te staan?
Moderne verlichting (dus geen klassieke uitstraling) met LED. Deze ledarmaturen kunnen ingesteld worden met een gerichte lichtbundel, waardoor
uitstraling en daarmee overlast wordt voorkomen.
Is het mogelijk de berm tegenover de woningen 20-28 anders in te richten
Deze berm vormt de overgang naar de polder, waardoor wij van menign zijn dat
(meer beplanting en minder gras)?
deze uitstraling hier passend is. De kant van de weg zal dus als berm ingericht
en onderhouden blijven.
Kan de aanbiedplaats voor minicontainers naast Zuidbuurtseweg 25 meteen
Ja, deze locatie zal opgeheven worden zoals eerder is afgesproken. De
verplaatst worden? Dit betreft particuliere grond.
vervangende locatie is het begin van Zuidhof (bij het reclamebord).
Kan er meteen glasvezel aangelegd worden in de wijk?
Als gemeente leggen wij geen glasvezel aan. Dit is aan de marktpartijen (nutsbedrijven). Op dit moment geven deze aan hiervoor geen plannen te hebben.
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Blijft de fietssluis voor 71 gehandhaafd?

10 Waarom is er kleurverschil in de Zuidelijke rijbaan en de Noordelijke rijbaan?

11 Graag verlaging van stoepbanden ten behoeve van mindervaliden

12 Veel PMD/GFT containers staan op openbaar gebeid (stoepen), dit geeft
overlast en beperkt de doorgang. Kan hier wat aan gedaan worden?
13 Kunnen de bovengrondse afvalcontainers niet langs de toegang naar het land
erachter geplaatst worden? Dit is nauwelijks verder en daarmee staan ze
minder prominent in het zicht.
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Ja, deze komt in de nieuwe situatie weer terug. Daarnaast wordt het fietspad
vanaf de brug in rode tegels uitgevoerd, waardoor men meer gestuurd wordt
richting rijbaan.
Dit is een fout vanuit de voorbereiding. Er is van uitgegaan dat er verschillende
stenen in de rijbaan liggen en dat een deel vervangen moet worden. Dit is niet
juist.
De gebakken stenen in de rijbaan handhaven we in het gehele plan. Hierdoor
zal de eenheid behouden blijven en er dus geen kleurverschil zijn.
Dit zit op veel plaatsen al verwerkt in de tekeningen. De invalideninritjes zijn op
de presentatietekening zichtbaar, de verlaagde banden op sommige hoeken
niet. Maaar die zulle er dus wel komen.
De PMD en GFT containes moeten op eigen grond/terrein geplaatst worden en
mogen niet 'gestalt' op openbare grond. Dit mag enkel op de momenten voor
het aanbieden voor het legen. Hierop kan gehandhaafd worden.
Ja, dit is mogelijk. Dit gaan we aanpassen op de tekeningen.

