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Aan de omwonenden van de Dobbe/MarkU
Engeland laan/Frankrijklaan

onderwerp: 2" samenspraakavond Nota van uitgangspunten Markt 10

Geachte omwonende van de Dobbe/MarkuEngelandlaan/Frankrijklaan

Op 28 maart jl. gingen we met u in gesprek over de analyse van de locatie Markt 10 als
eerste stap op weg naar het opstellen van de Nota van uitgangspunten voor de
herontwikkeling van deze locatie. wij nodigen u graag uit vooioe tweede
samenspraakbijeenkomst waarop wij verder met u in gesprek willen over de analyse en
de mogelijke uitgangspunten voor het vervolg.

Voor deze bijeenkomst nodigen wij zowel omwonenden als organisaties uit.

Wanneer en waar
Datum: dinsdag 15 mei 2018
Tijd: 19.30 - 21.00 uur
Locatie: Parochieel centrum, Nicolaasplein 2, Zoetermeer

Voorafgaand aan de bijeenkomst over de locatie Markt 10, vindt een eerste
samenspraakbijeenkomst plaats over de uitwerking van de Visie Centraal park.
In 2017 is in co-creatie met de Brede Werkgroep Dobbe een visie voor het gebied rond
de Dobbe opgesteld. Deze visie is in september 2017 door de gemeenteraad vastgesteld
en wordt nu verder uitgewerkt in de vorm van een schetsontwerp. Het bureau dat het
schetsontwerp maakt geeft op 15 mei een toelichting aan de Brede Werkgroep op hun
analyse van het gebied. Ook worden een aantal ontwerpvarianten besproken en ideeën
en aandachtspunten opgehaald.

Omdat veel van uw vragen en suggesties tijdens de eerste samenspraakbijeenkomst
over de Markt gingen, wíllen wij u ook bij deze bijeenkomst van harte uitnodigen.

Wanneer en waar
Datum: dinsdag 15 mei 2018
Tijd: 18.00 - 19.15 uur
Locatie: Parochieel centrum, Nicolaasplein 2, Zoetermeer
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We horen graag of u komt
Om ervoor te zorgen dat iedereen de gelegenheid krijgt zijn of haar bijdrage te leveren,

horen we graag of u aanwezig bent bij de bijeenkomst(en).

Aanmelden kan via het sturen van een e-mail aan proiectenpmv@zoetermeer.nl o.v.v,

Markt 10 aan. Als u ook bijde bijeenkomst over het Centraal Park aanwezig wilt zijn,

vermeld dit dan ook in het onderwerp van de e-mail. Graag ontvangen wij verder uw

naam, adres en met hoeveel personen u komt. Aanmelden kan ook telefonisch via

telefoonnummer 14 079.
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