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Onderwerp: Van der Valk hotel - Stand van zaken en participatie 

 

 

 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Middels deze brief willen wij u informeren over de stand van zaken rondom het project Zilverstraat 

– Van der Valk. In oktober 2020 hebben wij u bericht over de opening van het tijdelijke casino. In 

deze brief hebben wij ook aangegeven u voor het einde van het jaar uit te nodigen voor een 

volgende participatieavond. Helaas gaat dit niet meer lukken.  

 

Wij concluderen dat de plannen voor het Van der Valk hotel nog niet in voldoende mate zijn 

uitgewerkt om op dit moment aan u te presenteren. Zo vindt er nog een studie plaats naar de 

vormgeving en reclame-uiting van het hotel. Daarom verschuiven wij het participatiemoment met u 

als omwonenden naar volgend jaar. De verwachting is dat de participatieavond kan plaatsvinden 

voor medio 2021.  

  

Gezien de huidige maatregelen omtrent COVID-19 vinden vrijwel alle bijeenkomsten digitaal 

plaats. Of dit ook zo zal zijn voor de participatieavond over de Zilverstraat is afhankelijk van de op 

dat moment geldende maatregen. U ontvangt hier te zijner tijd in de uitnodiging meer informatie 

over. 

 

Op de website www.zoetermeer.nl/vandervalk vindt u meer informatie zoals het verslag van de 

participatiebijeenkomst van 28 januari 2020.  

 

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen via 

projectenpmv@zoetermeer.nl onder vermelding van ‘Van der Valk’.  

 

Namens burgemeester en wethouders van Zoetermeer, 

De teammanager Projecten van de afdeling Stedelijke Ontwikkeling 
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 Dit bericht is automatisch gegenereerd en daarom niet ondertekend 

Yvonne van Breugem 

 

Deze brief is niet van een ondertekening voorzien. De gemeente heeft het akkoord van de 

ondertekenaar en dit digitaal gearchiveerd 

 


