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Onderwerp: uitnodiging bijeenkomst flexwoningen Ruimtebaan

Beste bewoner(s),
Graag nodigen wij u uit voor een bewonersbijeenkomst over flexwonen aan de Ruimtebaan
op donderdag 21 april van 19.30 tot 21.00 uur, met inloop vanaf 19.15 uur. Locatie is de
commissiezaal van het Stadhuis (ingang Frankrijklaan 6).
Als direct omwonende van de locatie Ruimtebaan, bent van u harte welkom om hierbij
aanwezig te zijn.
Flexwoningen Ruimtebaan
De gemeente en woningcorporatie Vidomes werken samen aan de komst van deze
tijdelijke woningen (flexwoningen) aan de Ruimtebaan. Zij onderzoeken op dit moment of
het bouwen van de woningen haalbaar is op deze locatie. De flexwoningen zijn bedoeld
voor spoedzoekers, die op korte termijn een woning nodig hebben (onder andere jongeren,
bewoners met een lichte zorgvraag of statushouders).
Wat bespreken we tijdens deze bijeenkomst?
De gemeente vertelt u deze avond graag over de achtergrond en het vervolg van dit
project. Vidomes neemt u mee in de eerste schetsontwerpen, waarin de volgende
onderwerpen aan bod komen: de hoogte van de woningen, positie van de bouwblokken,
afstand van de bebouwing tot de woningen en de RandstadRail, ingang van de woningen
en de inrichting van de openbare ruimte.
We horen graag uw mening over deze ruimtelijke aspecten en staan open voor suggesties.
Uiterlijk 9 mei plaatsen wij het verslag van de bijeenkomst op https://doemee.zoetermeer.nl.
Aanmelden
U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden door uiterlijk 13 april een e-mail te sturen
naar projectenpmv@zoetermeer.nl met als onderwerp ‘bijeenkomst flexwonen
Ruimtebaan’. U ontvangt van ons een aanmeldbevestiging.

Doemee.zoetermeer.nl
Kunt u niet aanwezig zijn bij de bijeenkomst of heeft u na afloop nog een vraag of een
opmerking, dan kunt u vanaf 22 april tot en met 5 mei ook uw reactie achterlaten op het
online participatieplatform van de gemeente https://doemee.zoetermeer.nl.
Ook de bewoners die wat verder weg wonen van de locatie Ruimtebaan, kunnen de
informatie en de eerste schetsontwerpen daar bekijken en hun mening geven of vragen
stellen. Deze reacties en suggesties nemen wij mee in het vervolg.
Wij zien u graag op donderdag 21 april.

Namens burgemeester en wethouders van Zoetermeer,
De projectmanager,

Evelien Loeters
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