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Onderwerp: woningbouw aan de Eerste Stationsstraat 185
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Wij willen u graag uitnodigen te reageren op het schetsontwerp voor woningbouw aan de Eerste
Stationsstraat 185. Zoals we u hebben laten weten in onze brief van
22 januari 2021 heeft ontwikkelaar ArthurArmstrong B.V. het voornemen om het voormalig EraContour gebouw te slopen en hier appartementen te realiseren.
In deze brief willen wij u vertellen hoe u kunt reageren en vragen kunt stellen.

Doemee
De participatie over het plan voor woningbouw verloopt online via het digitale participatieplatform
Doemee. Op de website https://doemee.zoetermeer.nl vindt u een toelichting op het
schetsontwerp. Ook wordt aangegeven waar we op dit moment staan in het planproces, wat de
volgende stappen zijn, en wanneer het volgende participatiemoment zal plaatsvinden. U kunt tot
en met woensdag 24 maart 2021 via deze website uw reactie geven en vragen stellen. Als u een
vraag stelt zullen wij hier zo snel mogelijk per e-mail op reageren.
Deze stap in het participatietraject wordt na de sluitingsdatum van 24 maart vastgelegd in een
participatieverslag. Samen met ontwikkelaar ArthurArmstrong beargumenteren we in dit verslag of
we tegemoet kunnen komen aan uw opmerkingen op het plan. In het verslag vindt u ook een
overzicht van de gestelde vragen en antwoorden.
Als u bij uw reactie uw e-mailadres heeft ingevuld, krijgt u het participatieverslag toegestuurd.

Meer informatie
Ook op de website www.zoetermeer.nl/eerstestationsstraat vindt u informatie over het
woningbouwplan. Hier vindt u onder andere het kavelpaspoort en de bestuurlijke besluiten over de
participatie rond dit project.
Mocht u vragen hebben n.a.v. deze brief dan kunt u reageren via een e-mail naar
projectenpmv@zoetermeer.nl of telefonisch via 14 079 (svp vragen naar mw. M.T. de Vries).
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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