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Onderwerp: digitale informatiebijeenkomst Edisonpark (voormalig
volkstuincomplex) op 8 december 2021

Datum
24 november 2021
Uw kenmerk

Ons kenmerk
PB/MJ/MdV 20211124
Bijlagen

Geachte heer/ mevrouw,
Op woensdag 8 december 2021 organiseert Ontwikkelcombinatie Edisonpark
samen met de gemeente Zoetermeer een digitale informatiebijeenkomst over de
ontwikkeling van Edisonpark. De nieuwbouw ontwikkeling Edisonpark vindt plaats
op het voormalig volkstuinencomplex Kwadrant B+F, zoals te zien op de
locatiekaart in de bijlage (bijgevoegd). Als omwonende of geïnteresseerde wilt u
wellicht meer weten over de plannen. Daarom nodigen wij u van harte uit voor de
digitale informatiebijeenkomst.
Waar en wanneer?
Datum
Tijd
Locatie

: woensdag 8 december 2021
: 19.30 tot 20.30 uur
: Livestream online

Programma
Op woensdag 8 december starten wij om 19.30 met de digitale
informatiebijeenkomst. U kunt zich voor dit moment online aanmelden en u
ontvangt van tevoren per mail de link voor de livestream. Tijdens de bijeenkomst
geven wij een update over het voorlopige stedenbouwkundig plan, de inrichting
van het gebied en het plan Edisonpark. Ook praten we u bij over de
vervolgstappen en is er gelegenheid tot het stellen van vragen.
Edisonpark
Edisonpark is een woningbouwontwikkeling met circa 550 woningen voor
verschillende doelgroepen. Sociale huur, vrije sector koop en huur en
zorgwoningen. We ontwikkelen een groen-stedelijk, parkachtig woonmilieu voor
verschillende doelgroepen. De gemeente Zoetermeer heeft met de
ontwikkelcombinatie Edisonpark op 17 juli 2018 een intentieovereenkomst en op
8 februari 2021 een reserveringsovereenkomst gesloten voor de ontwikkeling van
de voormalige volkstuinlocatie Kwadrant B&F. Om deze ontwikkeling mogelijk te
maken, moet het bestemmingsplan gewijzigd worden.

Aanmelden
Wilt u deelnemen aan de informatiebijeenkomst over Edisonpark? Aanmelden
kan op de website www.edisonpark-zoetermeer.nl. U ontvangt een
bevestigingsmail met daarin een aanmeldbutton voor de informatiebijeenkomst.
In aanloop naar het informatiemoment ontvangt u per mail de link naar de
livestream. De livestream is via onze website te bekijken.
U kunt de bijeenkomst later terugkijken
Kunt u niet bij de bijeenkomst zijn? Deze kunt u terugkijken op de website:
www.edisonpark-zoetermeer.nl. Na afloop plaatsen we hier ook een schriftelijk
verslag van de bijeenkomst en een lijst met veel gestelde vragen en antwoorden.
Voor een reactie op de plannen kunt u tot uiterlijk 23 december 2021 reageren
via contact@edisonpark-zoetermeer.nl. Uw reactie wordt opgenomen in het
eindverslag.
Online participatie Edisonpark op Doe mee!
Vanaf donderdag 9 december 2021 kunt u ook online reageren op enkele
thema’s over het plan, zoals mobiliteit en de inrichting van de openbare ruimte.
Deze enquête vindt u op https://doemee.zoetermeer.nl.
Meer informatie
Op de website www.edisonpark-zoetermeer.nl en www.zoetermeer.nl/edisonpark
leest u alles over de ontwikkelingen. Wilt u op de hoogte blijven van de
ontwikkelingen van Edisonpark? Meld u dan via de website aan voor de
nieuwsbrief: www.edisonpark-zoetermeer.nl.

Met vriendelijke groet,
Ontwikkelcombinatie Edisonpark
AM, Synchroon en Dura Vermeer en de gemeente Zoetermeer
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