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Onderwerp: Bijeenkomst woningbouw Dwarstocht 

 
 
 

Geachte heer, mevrouw,  
 
Graag nodigen wij u uit voor een inloopbijeenkomst op donderdag 9 mei 2019 over de 

woningbouwplannen op het braakliggende deel van het bedrijventerrein Dwarstocht langs 
de Oostweg. 
Op deze avond presenteren wij de terugkoppeling van de reacties die gegeven zijn op de 

plannen na de bewonersbijeenkomst van 19 juni 2018. De gemeente en ERA Contour zijn 
afgelopen maanden bezig geweest met het verwerken van de samenspraakreacties.  
 

Dwarstocht 
Ontwikkelaar ERA Contour ziet op de locatie Dwarstocht mogelijkheden om woningbouw te 
realiseren en heeft het plan ‘Happy Days’ aan de gemeente gepresenteerd.  

De gemeenteraad heeft gevraagd het plan verder uit te werken en op haalbaarheid te 
onderzoeken. Het plan is in het gebied een bijzonder woonmilieu tot stand te brengen, 
gevat in het concept ‘altijd op vakantie’. Avontuur, groen en ontmoeten zijn belangrijke 

elementen. De woningen staan in een autoverkeervrij binnengebied. Het plan omvat circa 
165 koopeengezinswoningen en 40 sociale huur appartementen. 
 

Medewerkers van de gemeente en ERA Contour zijn aanwezig om uw vragen te 
beantwoorden. Deze informatiebijeenkomst vormt de afsluiting van het samenspraaktraject 
voor het project Dwarstocht. Hierna kan de wijziging van het bestemmingsplan in gang 

gezet worden. 

 
Waar en wanneer 

Datum:  donderdag 9 mei 2019 
Tijd:   19.00 – 20.30 uur  
Locatie:  Brandweer Kazerne Oosterheem, Olof Palmelaan 1 

 
Tussen 19.00 en 20.30 uur kunt u binnenlopen op een tijd die u het beste uitkomt.  
Specifiek willen wij u wijzen op een kort informatiemoment om 19.30 uur waarin het plan 

plenair wordt toegelicht. 
 
Aanmelden 

Voor een goede voorbereiding van de avond vragen we u zich van te voren aan te melden. 
Dit kan door een e-mail te sturen naar projectenpmv@zoetermeer.nl, met als onderwerp 
‘Dwarstocht’.  

U kunt zich ook telefonisch aanmelden via telefoon 14 079 (mw. Van der Wilden).  
 
 

Bezoekadressen 
Engelandlaan 502 

2711 EB  Zoetermeer 
Stadhuisplein 1 
2711 EC  Zoetermeer 
 

Postadres 
Postbus 15 
2700 AA  Zoetermeer 
 

Telefoon 14 079 
www.zoetermeer.nl 
 
Datum 

19 april 2019 
 
Ons kenmerk 

SO/PM/DP zknr  

06371665548 
 

 

mailto:projectenpmv@zoetermeer.nl


 
Meer informatie  

Meer informatie over het project, het verslag van 19 juni 2018 en de planning vindt u op 
www.zoetermeer.nl/Dwarstocht. 
 

Verkoopinformatie 
Tijdens de avond wordt geen verkoopinformatie getoond of verstrekt. Verkoopinformatie 
vindt u via de website van ERA Contour: www.happydayszoetermeer.nl.  

 
Graag tot ziens op 9 mei! 
 

 

Deze brief is automatisch gegenereerd en daarom niet ondertekend. 

 

http://www.zoetermeer.nl/Dwarstocht
http://www.happydayszoetermeer.nl/

