
  Nieuwsbrief Dorpscentrum 

nummer 9 - juli 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 winkeliers, pandeigenaren en bewoners in de Dorpskern. 

 

 

Aanleg parkeerplaatsen langs het dorpsplein nog even uitgesteld 

In de vorige nieuwsbrief schreven we over ons plan om zo snel mogelijk drie tot vier parkeerplaatsen 

aan te leggen langs het dorpsplein. Hier gaf de gemeenteraad opdracht toe in een motie van 

november 2020. Deze motie ging onder andere over parkeerplaatsen langs het dorpsplein en het 

invoeren van een blauwe zone.  

Door het online vragenuur met wethouder Ton de Gans op 9 juni en de berichten daarna op social 

media ontstond in de gemeenteraad discussie over de motie. De gemeenteraad bespreekt de motie 

opnieuw in de raadsvergadering van donderdag 9 september. Tot die datum leggen we dus nog geen 

parkeerplaatsen aan. Na 9 september informeren wij u over de uitkomst. 

 

Terugblik online “vragenuur” woensdag 9 juni 2021 

Woensdagavond 9 juni 2021 spraken twaalf bewoners, ondernemers, pandeigenaren en raadsleden 

elkaar tijdens het online vragenuur met wethouder Ton de Gans en projectleider Sander de Koster. In 

een kritisch maar open gesprek werd vooral gesproken over het aanleggen van vier parkeerplaatsen 

op het dorpsplein.  

We maakten een vraag- en antwoordlijst met vragen die vooraf (per mail en telefoon) en tijdens het 

online vragenuur zijn gesteld. Deze vindt u op onze website www.zoeterwoude.nl/dorpscentrum, 

document “Vragen en antwoorden dorpscentrum juni 2021” in de kolom 'Documenten'. 

 

 

http://www.zoeterwoude.nl/dorpscentrum


Inschrijftermijn verkoop winkelpand Kerklaan 2 gesloten 

De gemeente heeft het winkelpand Kerklaan 2 te koop aangeboden. Tot 1 juli konden 

geïnteresseerden hun bod en plan indienen bij de makelaar. We ontvingen 28 inschrijvingen. Die 

beoordelen we de komende periode. Na de zomervakantie maakt het college een keuze. 

 

Zoeterwoudse Omgevingsvisie on tour op het dorpsplein 

Op donderdag 8 juli stond onze bakfiets op 

het dorpsplein. Wij gingen met inwoners en 

ondernemers in gesprek over de toekomst 

van Zoeterwoude. Over hoe woningen en 

duurzame energie een goede plek krijgen in 

onze gemeente. En hoe we omgaan met het 

landschap en onze gezondheid. Alle inbreng 

krijg een plek in de Zoeterwoudse 

Omgevingsvisie. Veel mensen lieten een 

reactie achter.  

 

Ook u kunt zich aanmelden op www.zoeterwoudedenktmee.nl.  Dan ontvangt u tussen juli 2021 en 

juli 2022 drie keer per e-mail een vragenlijst over thema’s die (gaan) spelen in Zoeterwoude. De 

vragen beantwoorden duurt ongeveer tien minuten per keer. 

 

PostNL pakketautomaat in gebruik genomen 

PostNL plaatste eind mei de pakketautomaat.  

De gemeente maakte er inmiddels een  

mooi plantsoen omheen. Daar komt straks  

fraaie biodiverse beplanting in! 

Een goede voorziening die ervoor zorgt dat  

inwoners niet meer naar Stompwijk of Leiden  

hoeven om een pakket te verzenden of op te 

halen. 

 

 

Wij wensen u een fijne zomer(vakantie)! 

http://www.zoeterwoudedenktmee.nl/


 

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.  

 

NB: ik ben tussen 23 juli en 16 augustus op vakantie. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Sander de Koster 

Beleidsmedewerker economie & bedrijfscontactfunctionaris 

 

mailto:s.de.koster@zoeterwoude.nl

