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Datum   : 16 april 2021 
Onderwerp  : Uitkomst enquête en s.v.z. voorbereidingen Zonnegaarde 
 
Beste meneer of mevrouw, 
 
Begin maart heeft een deel van de wijkbewoners een brief ontvangen met inrichtingsvarianten voor 
het centrale plein (waar de speeltoestellen staan). De uitkomst van de enquête en een toelichting op 
de gekozen werkwijze leest u in deze brief. 
 
Een ruime meerderheid wil de huidige inrichting behouden  
We gaan dan ook geen grote veranderingen in de inrichting doorvoeren. Wel kijken we naar slimme 
aanpassingen om bijvoorbeeld de bocht bij nummer 6 overzichtelijker te maken. Ook kijken we of we 
een of meerdere extra parkeervakken kunnen maken, zonder dat dat veel groen kost. 
 
De schetsvarianten zijn alleen naar de direct omwonenden gestuurd  
Dit is gedaan omdat de gevolgen van eventuele wijzigingen voor hen het grootst is. De voorstellen 
gingen namelijk uit van het verplaatsen van de rijbaan in dit deel van de wijk. Om een goed beeld te 
krijgen wat er bij de direct omwonenden leeft, hebben we enkel hen om een reactie gevraagd. De 
brief en schetsen staan op onze website. 
 
De uitwerkingen presenteren we op een informatiebijeenkomst  
Dat doen we zodra het ingenieursbureau klaar is met de uitwerkingen. We hopen dat de bijeenkomst 
straks weer fysiek mogelijk is. Mocht dat niet het geval zijn, kiezen we voor een online oplossing. 
Daarover informeren we u zodra we dat kunnen. 
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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 
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