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GEMEENTEBLADEN
•O
 ntwerpbestemmingsplan en
Ontwerpbesluit hogere waarde Bernardusschool
•	Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning - planologisch
mogelijk maken: veranderen
oud schoolgebouw / bibliotheek
met bijbehorend terrein in tien
woningen met bijbehorend terrein
- Z21-026209 - Schenkelweg 4,
Zoeterwoude
•	Verlening omgevingsvergunning
- plaatsen van een dakopbouw in
het zijdakvlak van de woning Z21-026369 - Hoge Rijndijk 47,
Zoeterwoude

Donderdag 8 april 2021

•	verlening omgevingsvergunning bouwen van een veranda aan de
achtergevel, plaatsen van dakramen in de zijdakvlakken, maken
van een dakluik en het plaatsen
van zonnepanelen en zonnecollectoren - Z21-026295 - Hoge Rijndijk
20, Zoeterwoude
Bekijk informatie over de volledige
publicaties, de terinzagelegging en
bezwaarprocedures op
www.zoeterwoude.nl/bekendmakingen.

DE TEGOEDBON-ACTIE IS
VERLENGD
Heeft u nog niet meegedaan aan
de energiebesparingsactie voor woningeigenaren in Zoeterwoude, dan
kan dat nog tot en met 16 juli 2021.
Maar wacht ook niet te lang, want
er blijft een beperkt aantal bonnen
beschikbaar. Op=op! Bon kwijt, of
zoekt u inspiratie om de teGOEDbon te kunnen besteden? Ga naar
www.zoeterwoudegaatgoed.nl.

VOLG DE GEMEENTE OP FACEBOOK! WWW.FACEBOOK.COM/ZOETERWOUDE

GOED WEEK 19 - 26 APRIL
Praat, denk en doe mee!
GOED helpt inwoners van Zoeterwoude bij het maken van de juiste keuzes.
Bijvoorbeeld op het gebied van energiezuinig en (aard)gasvrij wonen, en
leven in een gezonde omgeving.  
Een week lang organiseert gemeente
Zoeterwoude activiteiten om met elkaar online en op locatie in gesprek te
gaan over welke duurzame keuzes we
willen, of soms moeten maken. Maar
ook om elkaar te inspireren. Jong en
oud!
Specialisten en ervaringsrijke dorpsgenoten geven via webinars tips, adviezen en beantwoorden samen met

jouw vragen op het vlak van energiezuinig wonen.  
Of doe mee met de interactieve groene workshop: ‘de levende tuin’ en
ontdek hoe je ook jouw tuin op een
simpele manier groener en gezonder
maakt.  
Geïnspireerd geraakt?
Wip dan gelijk een tegel uit je tuin en
ruil deze tijdens de GOED-week in voor
een gratis bij-vriendelijke plant. Tot
slot zijn er leuke prijzen te winnen
met de online kennisquiz en fotowedstrijd voor onze jongste inwoners!  
Kortom, een gevarieerd programma
boordevol activiteiten voor iedereen.
Laat je verrassen en praat, denk en
doe ook mee!

