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: Voorkeursvariant pleininrichting Zonnegaarde

Beste meneer of mevrouw,
Eind oktober 2020 heeft u van ons een brief ontvangen over de geplande werkzaamheden in uw
buurt. Inmiddels zijn er wat inrichtingsvoorstellen uitgewerkt voor het plein op het noordelijk deel
voor de nummers 19-45. Hierna vertellen we u hier meer over.
Wij zijn benieuwd naar uw voorkeur qua inrichting
Er zijn nu 3 verschillende ontwerpen gemaakt voor het middengebied. In de bijlagen bij deze brief
treft u de 3 ontwerpen en een tekening met de huidige situatie, zodat u het verschil goed kunt
beoordelen. De ontwerpen zijn nog niet in detail uitgewerkt, maar op hoofdlijnen. Zo zijn de rijbanen
en basis voetpaden getekend, de parkeervakken, het groen, water en spelen. Als we een voorkeur
vanuit de buurt weten, werken we het ontwerp verder uit. Dan komen de paden naar speeltoestellen
erin, plantvakken, verlichting, e.d..
De grootste wijziging in de verschillende ontwerpen is het verplaatsen van de rijbaan. Dit heeft twee
belangrijke redenen:
1. De hoek naast nummer 6 is zo een stuk overzichtelijker.
2. Hierdoor zijn er minder wegen nodig, dus minder verharding en dus meer ruimte voor groen.
Bij de ontwerpen is ook rekening gehouden met snelheid. Zo ziet u dat de wegen niet recht zijn.
Bij de verschillende varianten verplaatsen de parkeervakken welke in eigendom zijn van bewoners
(naast nummer 6). Dit moeten we nog regelen. Een en ander is dus onder voorbehoud dat deze
bewoners akkoord zijn met het verplaatsen en dat dit te regelen is (bij het Kadaster).

Uw voorkeur voor een variant horen we graag
Graag ontvangen we welke variant (1, 2, 3, of de huidige inrichting) uw voorkeur heeft. Dit kan per email 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!)
Graag ontvangen wij uw reactie voor 19 maart 2021.
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

