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Datum   : 13 april 2022 
Onderwerp  : Start werkzaamheden reconstructie Zonnegaarde 
 
Beste meneer of mevrouw, 
 
In februari informeerde wij u over de bouwkundige opname van de woningen door bureau 
Kakeswaal. Dit vanwege de werkzaamheden aan onder andere aanleg van een regenwaterriool en 
het aanpassen van de verhardingen. In deze brief vertellen we u meer over de planning van de 
werkzaamheden.  
 
In de week van maandag 22 augustus starten de werkzaamheden 
Dit is later dan we hadden verwacht. Dit komt doordat er lange levertijden zitten op de materialen 
waaronderde straatstenen. Om de uitvoering zo goed mogelijk te doen en de overlast te beperken, 
start de aannemer dus pas later. 
 
De aannemer werkt in fases, waardoor elke keer maar een deel van de wijk wordt afgesloten voor 
het verkeer. Kort voor de start van de werkzaamheden ontvangt u van de aannemer een brief. Daarin 
staat informatie over waar en in welk deel van de wijk de werkzaamheden worden uitgevoerd. De 
tijdelijke omleiding Weipoortroute voor fietsers wordt met borden aangegeven.  
 
Aannemersbedrijf A.C. de Groot 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 06-53 24 51 73. Hij zal om de dag op het werk 
aanwezig zijn en vormt de schakel tussen aannemer, bewoners en gemeente. 
 
Er is een tijdelijke parkeervoorziening geregeld bij de Parochiekerk St. Jan’s Onthoofding 
De Beheercommissie van de Parochiekerk St. Jan’s Onthoofding heeft tijdelijk hun parkeerterrein 
achter de kerk beschikbaar gesteld voor personenauto’s. Indien u uw auto achter de kerk parkeert 
wilt u dan uw kenteken en contactgegevens mailen naar de heer Aad Berk aad.berk@hotmail.com. 
 
Er zijn in totaal 21 parkeerplaatsen en twee invalide parkeerplaatsen, bij de Parochiekerk St. Jan’s 
Onthoofding. Tijdens een kerkdienst  en/of uitvaarten kan dit leiden tot een tekort aan plaatsen. U 
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mag alleen in de parkeervakken parkeren. De kerk is niet verantwoordelijk voor de hoeveelheid vrije 
parkeerplaatsen. Het parkeerterrein is wel verlicht, maar er hangen geen bewakingscamera’s.  
 
Minder tegels, meer groen 
Zoeterwoude is een groene gemeente, maar het kan groener. Het blijkt dat mensen in een groene 
omgeving gezonder zijn en zich beter voelen. In hete zomers zorgt groen voor verkoeling door 
schaduw en verdamping van vocht via de bladeren. Meer groen is ook beter voor de dieren en 
insecten, biodiversiteit heet dat. Dit betekent meer verschillende soorten planten en dieren.  
 
Het watervriendelijk maken van uw tuin, kan heel goed samengaan met het vergroten van de 
biodiversiteit. En tegelijkertijd wordt het prettiger leven in uw omgeving als het zomers minder heet 
is, omdat er meer groen is. Een eerste stap is ‘tegel eruit, plant erin’. Met elkaar kunnen we een 
groot verschil maken 
 
Vaak wordt gedacht dat een groene tuin meer werk is dan een betegelde tuin. Als de juiste planten in 
de tuin staan, hoeft dit helemaal niet het geval te zijn. Laat u goed inlichten door een hovenier of bij 
uw tuincentrum over bodembedekkers en planten die weinig of geen onderhoud nodig hebben. Ter 
inspiratie ontvangt u bij deze brief van ons een folder met tips en voorbeelden. 
 
Bel of mail ons gerust bij vragen   
Projectleider Jan Koeckhoven beantwoordt uw vragen graag. U bereikt hem via telefoonnummer 
071-580 630 0 of per e-mail, j.koeckhoven@zoeterwoude.nl. Alle informatie over het project vindt u 
ook op www.zoeterwoude.nl/zonnegaarde. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders van Zoeterwoude, 
 
 
 
 
Jan Koeckhoven 
Projectleider 
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