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Datum   : 31 augustus 2021 
Onderwerp  : Start werkzaamheden Noordbuurtseweg 
 
Beste  meneer of mevrouw, 
 
In maart van dit jaar hebben we u geïnformeerd over de voorbereidingen van de reconstructie 
Noordbuurtseweg. De gemeenteraad heeft een keuze gemaakt voor de herinrichting en het ontwerp 
kon u bekijken. Nu hebben we een aannemer gecontracteerd en gaat de uitvoering starten. In deze 
brief vertellen we u hier meer over. 
 
Aannemersbedrijf Dura Vermeer gaat de werkzaamheden uitvoeren  
Wanneer u vragen heeft over de werkzaamheden kunt u hiervoor terecht bij de gemeentelijk 
toezichthouder John Fray. U kunt hem bereiken op 06-53245173. Hij zal om de dag op het werk 
aanwezig zijn en vormt de schakel tussen aannemer, bewoners en gemeente. 
 
Op dinsdag 7 september starten de werkzaamheden  
De aannemer werkt in fases, maar de Noordbuurtseweg wordt wel voor al het doorgaand verkeer 
afgesloten. Bij deze brief treft u ook een brief van Dura Vermeer aan, waarin ze de werkwijze en 
fasering toelichten. De verwachting is dat het hele werk voor de kerst van 2021 klaar is. Dit is 
uiteraard afhankelijk van het weer. 
Aanwonenden kunnen hun woning of perceel wel bereiken. Houdt u er wel rekening mee dat u maar 
vanaf 1 kant kunt komen. Zie hiervoor de informatiebrief van de aannemer. Zij houden u op de 
hoogte van de fasering en rijrichting. Houdt u er ook rekening mee dat u misschien even moet 
wachten. 
 

  
 

Bezoekadres 
Noordbuurtseweg 27 
2381 ET  ZOETERWOUDE 
 
Postadres 

 
Aan de bewoners van: 
Noordbuurtseweg en omgeving 
ZOETERWOUDE 
 

Postbus 34 
2380 AA  ZOETERWOUDE 
 
071-5806300 
www.zoeterwoude.nl 
gemeente@zoeterwoude.nl 
 
Behandeld door 
Paul Geluk 
 
Ons kenmerk 
Z20-023214-65004 
 
Uw kenmerk 

 



Bel of mail ons gerust bij vragen   
U bereikt ons op 071-5806300. Projectleider Paul Geluk beantwoordt uw vragen graag. Hij is 
aanwezig op maandag t/m vrijdagochtend. E-mailen mag ook, p.geluk@zoeterwoude.nl. 
Alle informatie over het project vindt u ook op www.zoeterwoude.nl/noordbuurtseweg. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders van Zoeterwoude, 
 
 
 
 
Paul Geluk 
Projectleider 
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