
Vraag- en antwoorddocument dorpscentrum (14-06-2021) 
In dit document vindt u de vragen en antwoorden zoals we deze verzameld hebben via mail, telefoon 

en tijdens het online vragenuur op 9 juni 2021. 

 

Vragen over inrichting van het dorpsplein  

Vraag: Zijn er al concrete plannen voor de nieuwe inrichting qua groen, bankjes, bestrating? 
 
Antwoord: Nee. We werken hier de komende maanden (juni-augustus) aan. Het gaat dan over een 

plan voor meer, beter en ander groen op het plein. Hierbij kan de Stier ook beter ingepast worden. 

Aanplant vindt dan plaats in het najaar of de winter, zoals gebruikelijk. De vier extra 

parkeervakken op het plein, langs de straat, worden wel zo snel mogelijk aangelegd (juni of juli). 

Vraag: Wat zijn de ideeën van de gemeente over de toekomst van de dorpskern? Hoe ziet de 

dorpskern, het plein en de invulling van de panden er over vijf jaar uit?  

Antwoord: De gemeente werkt met ondernemers en pandeigenaren graag naar een compact, 

toekomstbestendig dorpscentrum toe. Dat willen zeggen: het versterken van de winkelfunctie en 

andere vormen van dienstverlening en deze concentreren rond de Dorpsstraat. Aan de Kerklaan 

willen we actief meewerken  aan het mogelijk maken van de transformatie naar wonen. De komst 

van (dag)horeca kan meer levendigheid  in het dorpscentrum brengen. 

 

Vragen over de motie parkeren van de gemeenteraad van 12 november 2020  

Vraag: In de motie staat dat parkeren mogelijk moet worden “langs de rand van het plein”, waar 
komen die parkeerplaatsen nu precies? 
 
Antwoord: De parkeerplaatsen komen op het plein, langs de Dorpsstraat. Ongeveer zoals 
hieronder aangegeven: 
 

 



Vraag: Volgens het bewonersonderzoek en het parkeeronderzoek is het niet nodig om extra 
parkeerplaatsen op het plein te realiseren, waarom dan toch deze motie? 
 
Antwoord: Al sinds de herinrichting van het dorpsplein verschillen hierover de meningen, zowel bij 
ondernemers, bewoners, gemeenteraad en ambtelijke organisatie. Volgens diverse onderzoeken 
zijn er voldoende parkeerplaatsen in de omgeving, alleen misschien niet daar waar mensen het 
meteen zoeken. Klanten zijn ook niet altijd bereid iets verder te lopen. De gemeenteraad heeft 
gemeend de knoop door te hakken en met de motie opdracht gegeven voor aanleg van extra 
parkeerplaatsen. 
 

Vraag: De parkeerplaatsen op het dorpsplein zijn eigenlijk toch nooit verdwenen? Er werd en wordt 
ondanks beboeten door de BOA gewoon geparkeerd. 
 
Antwoord: Sinds de herinrichting waren er geen parkeerplaatsen op het dorpsplein. Het was 

gewoon een trottoir. Er werd wel geparkeerd. De laatste jaren werd hier ook gehandhaafd door de 

BOA.  

Vraag: Is de stelling in de motie dat winkeliers/ondernemers aan het dorpsplein het zichtbaar 
moeilijk hebben gekregen door het verdwijnen van parkeerplaatsen op het dorpsplein 
aantoonbaar? 
 
Antwoord: Nee, hierover hebben we geen cijfers beschikbaar. Wel geven enkele ondernemers aan 

dat zij ervaren dat er minder aanloop is sinds de herinrichting van het dorpsplein in 2013. Dat zijn 

ondernemers aan het plein en aan de hoek van de Dr. Bouwdijkstraat. 

Vraag: Kan parkeren op het plein met een eventuele nieuwe groene inrichting niet heel eenvoudig 

onmogelijk worden gemaakt?  

Antwoord: Ja dat is een mogelijkheid. De gemeenteraad heeft echter unaniem besloten in elk 

geval parkeerplaatsen terug te laten aanbrengen. 

Vraag: In de motie staat dat er een blauwe zone langs de Dorpsstraat moet worden ingesteld. Ik 
kan als bewoner nu al mijn auto overdag nergens kwijt, en moet ik dan een ontheffing aanvragen? 
 
Antwoord: Het college van B&W voert het deel van de motie over de blauwe zone niet uit. Er 

komen al vier parkeerplaatsen bij. Het instellen van een blauwe zone leidt tot ongemak en 

regeldruk voor omwonenden aan de Dorpsstraat. 

Vraag: Hoe worden de bestaande parkeerplaatsen optimaler ingericht, zoals in de motie staat? 
  
Antwoord: We gaan onder andere onderzoeken of parkeren op de Loethe aantrekkelijker en 
veiliger kan worden gemaakt. Hiermee pakken we ook een aanbeveling uit het actieplan 
dorpscentrum op. We betrekken Loethe en Kosterspad meer bij de dorpskern en verbeteren het 
gebruik van de beschikbare parkeerruimte. 
 

 

Vragen over het vervolg van het project Centrum Zoeterwoude-Dorp 

Vraag: Een online vragenuurtje is natuurlijk een goed begin maar hoe gaat het gemeentebestuur 

“samen” verder vormgeven?  



Antwoord: Het afgelopen jaar is het (ook door Corona) vrij stil geweest rond de dorpskern. We 
hopen na 9 juni met de input van alle betrokkenen weer verder te gaan. En de “quick win” acties 
op te kunnen pakken waar nodig. We willen benaderbaar zijn en blijven winkeliers/ondernemers 
stimuleren zich te verenigen. 
 

Vraag: Zijn er behalve de gemeente Zoeterwoude, het Expertteam Winkelgebieden en de 

Ruimtelijke denkers Wissing nog partijen bij de ontwikkeling van de dorpskern betrokken?  

Antwoord: Op dit moment zijn er buiten de gemeente Zoeterwoude geen adviesbureaus 
betrokken. 
 

Vraag: In het visiedocument “Daadkracht op het Dorpsplein. De kern van Zoeterwoude” zie ik een 
aantal varianten voor inrichting van het dorpsplein (leeglaten, beperkt bebouwen, of meer 
bebouwen). Is hier al een variant voor gekozen bij de gemeente? 
 
Antwoord: Nee, hiervoor is nog geen keuze gemaakt. Dit traject ligt momenteel stil, onder andere 
omdat er momenteel ook geen initiafnemers zijn (een ontwikkelaar met een plan). Het is niet 
bekend wanneer dit weer wordt opgepakt. Bij een mogelijk vervolg kijken wij naar de uitkomsten 
van de bewonersonderzoeken en gaan dan actief in gesprek met betrokkenen (omwonenden, 
ondernemers). 
 

 


