
  Nieuwsbrief Dorpscentrum 

nummer 8 - mei 2021 

Eind 2017 is een start gemaakt met de uitvoering van het Actieplan voor het winkelgebied in het 

centrum van Zoeterwoude Dorp. Met deze nieuwsbrief houden we u graag op de hoogte van de 

ontwikkelingen. De nieuwsbrief verschijnt als er nieuws is. Er is geen vaste frequentie. De 

nieuwsbrief wordt verstuurd aan betrokken winkeliers en pandeigenaren in de Dorpskern. 

 

 

Voorwoord van de wethouder 

De Dorpskern gaat ons aan het hart. We hebben er allemaal zo onze  

ideeën bij. Hoe het zou moeten. Wat er nodig is. Wie er wat zou moeten  

doen. Eén ding weten we zeker: zoals het vroeger was, komt niet terug.  

De tijd staat niet stil. De behoefte van de consument is veranderd. En   

ook het economisch perspectief is anders geworden.  

Het verleden komt niet terug. Wel kunnen we samen werken aan een  

toekomstbestendige inrichting van het Dorpsplein dat recht doet  

aan ons dorpse karakter. Dat lukt alleen als we het samen doen! 

Een toekomstbestendige Dorpskern regelen we niet van de ene op de andere dag. Dat hoeft ook niet. 

We kunnen samen stappen zetten. Stappen waarbij we het gezamenlijk doel voor ogen houden.  

Daarbij kunnen we leren van het verleden. En laten we vooral ook samen vooruit kijken. Vanuit een 

gezamenlijk belang en vanuit onze eigen verantwoordelijkheid. Wat de inzet van de gemeente is, 

leest u verder in deze nieuwsbrief.  

Graag ga ik met u in gesprek over de wijze waarop we dit samen kunnen oppakken. Het liefst doe ik 

dat op de manier die volgens mij het beste bij de Dorpskern past. Fysiek met elkaar in gesprek gaan, 

elkaar ontmoeten. Helaas is dat door Corona nu niet mogelijk. Wat wel kan is een online 

“vragenuur”. Dat organiseren wij woensdagavond 9 juni, verderop in deze nieuwsbrief leest u hier 

meer over. Ik ga dan graag het gesprek met u aan! 

Ton de Gans 

Wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling en Economische Zaken  

 



Stand van zaken actieplan Centrum Zoeterwoude-Dorp 

Sinds 2017 werken we samen met ondernemers, eigenaren en bewoners aan het actieplan voor een 

sterk en toekomstbestendig dorpscentrum. In 2020 is de afronding van het project niet gegaan zoals 

we dat voor ogen hadden.  De resultaten van bijvoorbeeld het bewonersonderzoek en het 

parkeeronderzoek hadden we graag gedeeld tijdens een fysieke bijeenkomst.  

Omdat het houden van fysieke bijeenkomsten nog steeds niet mogelijk is doen we dit nu digitaal. We 

zetten alle informatie op de pagina www.zoeterwoude.nl/dorpscentrum. Tijdens het online  

“vragenuur” over het centrum met wethouder Ton de Gans is het mogelijk hier vragen over te 

stellen. 

Op woensdag 9 juni 2021 van 19.30 tot 20.30 uur organiseren we dit online “vragenuur”  

Iedereen kan zich hiervoor aanmelden bij Sander de Koster via een e-mail naar 

s.de.koster@zoeterwoude.nl of telefonisch via 071-5806300. U ontvangt dan een uitnodiging met 

link naar Microsoft Teams. 

 

We gaan enkele parkeerplaatsen aanleggen langs het dorpsplein 

De gemeenteraad heeft in een (unaniem aangenomen) motie op 12 november 2020 opdracht 

gegeven voor het aanleggen van parkeerplaatsen langs het dorpsplein. Deze worden zo snel mogelijk 

aangelegd, uiterlijk in de zomer van 2021. Er is  plaats voor drie tot vier parkeervakken.  Meer 

informatie en de motie vindt u op www.zoeterwoude.nl/dorpscentrum. 

 

We gaan aan de slag met het groen en de aankleding van het dorpsplein 

We horen van inwoners en ondernemers dat sfeer en aankleding van het dorpsplein mist. We 

onderzoeken of dit door het aanbrengen van meer en beter groen verbetert. Dat biedt ook de 

mogelijkheid om het kunstwerk “de Stier” mooier in te passen op het plein. Ook bekijken we of we 

het plein meer sfeer kunnen geven rondom de feestdagen. Dat doen we in overleg met de winkeliers. 

 

Wij delen de resultaten van bewonersonderzoeken graag met u 

Het presenteren van de resultaten lukte niet in een fysieke bijeenkomst.  Omdat de onderzoeken al 

van december 2019 (online enquête) en maart 2020 (passantenonderzoek) zijn, kiezen we ervoor ze 

nu digitaal te delen. De rapportage vindt u op www.zoeterwoude.nl/dorpscentrum. 

Conclusies van het onderzoek onder bewoners 

Op basis van het online onderzoek en het passantenonderzoek zien we het volgende: 

1. Wens voor (afhaalfunctie) horeca in het centrum 
2. Herontwikkeling dorpsplein met functie voor horeca eventueel in combinatie met woningen 
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3. Herinrichting Dorpsplein met als uitgangspunten: 

• Weekmarkt uitbreiden en opstelling richting winkels 

• Mogelijkheid meer evenementen op het Dorpsplein 

• Geen parkeren op het Dorpsplein 

• Aantrekkelijker inrichting openbare ruimte qua bestrating, groen en bankjes 

 

Verkoop winkelpand Kerklaan 2 start eind mei 

Vorig jaar las u al in de nieuwsbrieven dat de gemeente het winkelpand Kerklaan 2 verkoopt. Het 

college (burgemeester en wethouders) heeft op 11 mei besloten tot verkoop over te gaan.  Het pand 

komt binnenkort op de markt (o.a. Funda in Business). 

 

PostNL pakketautomaat nog niet geplaatst 

In eerdere nieuwsbrieven las u over de PostNL pakketautomaat. Die wil PostNL plaatsen naast de 

geldautomaatkiosk aan de Loethe. Wij verleenden hiervoor op 21 januari een vergunning. PostNL is 

nog niet overgegaan tot plaatsen van de pakketautomaat. 

 

Bel of mail mij gerust bij vragen 

Heeft u na het lezen van deze nieuwsbrief nog vragen?  

U bereikt mij op 06-18132247 of via s.de.koster@zoeterwoude.nl.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Sander de Koster 

Beleidsmedewerker economie & bedrijfscontactfunctionaris 
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