
Waar?
Geef ook uw mening over hoe u  

Zoeterwoude ziet in 2040.

 
Zoeterwoude Dorp 

•	 2 mei: 09.00 - 10.00 uur  

voetbalvereniging SJZ

•	 2 mei: 10.30 - 12.30 uur  

Dorpsplein

Zoeterwoude Rijndijk

•	 2 mei: 13.00 tot 15.00 uur  

Nassaulaan, bij MCD supermarkt

•	 Voetbalvereniging Meerburg, datum 

en tijd nog niet bekend (wordt bekend 

gemaakt via website, Facebook,  

Twitter en gemeenteberichten. 

Online

Bent u niet in de gelegenheid om langs te 

komen op één van bovenstaande tijden 

of geeft u liever op een andere manier uw 

mening? Ga dan naar www.zoeterwoude.

nl en geef uw mening online door of bezoek 

onze Facebookpagina: 

www.facebook.com/zoeterwoude

cOlOfOn

Deze folder is een uitgave van de  

gemeente Zoeterwoude, april 2015.

Noordbuurtseweg 27

2380 ET Zoeterwoude

t (071) 580 63 00

gemeente@zoeterwoude.nl

www.zoeterwoude.nl

 De opgaven voor de komende  
25 jaar zijn divers. Hoe kan Zoeter-
woude haar groene en agrarische karakter 
behouden zonder geweld te doen aan de 
belangen van en soms tegenstellingen tus-
sen agrariërs, bewoners en belangenver-
enigingen? Wanneer slaat de weegschaal 
door naar wonen, wanneer naar werken en 
wanneer naar recreëren en natuur? En op 
welke manier kan Zoeterwoude duurza-
mer worden?

Hoe ziet u Zoeterwoude  
in 2040?

informatie

Wethouder Ton de Gans: “Zoeterwoude 
is  benieuwd hoe inwoners, ondernemers 
en overige betrokkenen denken over 
het multifunctioneel landelijk gebied. 
Het Groene Hart is de voortuin voor de 
stedeling, maar ook de agrariër zal er zijn 
brood moeten en willen verdienen. Hoe 
kunnen wij er voor zorgen dat het Groene 
Hart geen museum wordt maar in balans 
mee ontwikkelt met de maatschappelijke 
behoeften?

Hoe zien Zoeterwoude en de Leidse regio eruit over 25 jaar? De ge-
meente maakt samen met Leiden, Leiderdorp, Kaag en Braassem, 
Katwijk, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Wassenaar 
een Omgevingsvisie 2040. We willen graag weten hoe u Zoeterwoude in 
2040 ziet. Geef ook uw mening op één van de hiernaast genoemde data. 
Of via www.zoeterwoude.nl of Facebook.

Omgevingsvisie 
2040 



Daarnaast liggen er vraagstukken op het gebied van de zorg. 
Hoe is de zorg ingericht in 2040? Uitgaande van enerzijds 
de vergrijzing en anderzijds de verdergaande robotisering en 
digitalisering in de zorg. Is een voorziening als een huisarts, een 
tandarts of ziekenhuis op korte afstand dan nog echt noodzake-
lijk?

Wat hebben burgers en bedrijven er voor over om in 2040 vol-
ledig zelfvoorzienend te zijn op het gebied van energie en wat 
moet hiervoor vanuit de overheid gebeuren?

Zoeterwoude is ook nieuwsgierig naar hoe men, kijkend naar de 
verdere digitalisering (bijvoorbeeld 3D printen) en robotisering, 
de kansen ziet voor ontwikkeling van de werkgelegenheid in 
2040?

Kortom: heel veel thema’s die niet alleen lokaal maar zeker ook 
regionaal spelen en waarover wij in gesprek willen met burgers, 
bedrijven en andere betrokkenen.”

Wethouder Ton de Gans

Geef ook uw mening

Op 2 mei kunt u op meerdere locaties in Zoeterwoude Dorp en 
Zoeterwoude Rijndijk in gesprek over Zoeterwoude in 2040 
met wethouder Ton de Gans en met medewerkers van de ge-
meente Zoeterwoude. Laat u liever online weten hoe u Zoeter-
woude ziet in 2040? Geef dan uw mening door via  
www.zoeterwoude of via de Facebookpagina van de gemeente 
op www.facebook.com/zoeterwoude.

“Door met zoveel mogelijk partijen in gesprek te gaan, wor-
den veel verschillende inzichten verzameld. Dit kan worden 
vertaald naar de fysieke leefomgeving 
in 2040. Er is hierin niet één waarheid. 
De Omgevingsvisie is geen statisch 
document. Nieuwe technologische en 
maatschappelijke ontwikkelingen zul-
len er toe leiden dat de Omgevings- 
visie 2040 steeds zal worden bijge-
steld, aldus wethouder Ton de Gans.” 

 

Planning

Vóór de zomer 2015 worden de in de regio verzamelde inzich-
ten gepresenteerd. Eind 2015 moet de omgevingsvisie 2040 
gereed zijn.

Wij informeren u over de laatste ontwikkelingen rond de  
omgevingsvisie 2040 via: 

•	 website: www.zoeterwoude.nl
•	 Facebook: www.facebook.com/zoeterwoude
•	 Twitter: twitter.com/Gem_Zoeterwoude
•	 Gemeenteberichten in Leids Nieuwsblad


