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De binnenstad van Zoetermeer is het levendige en groene centrum van onze stad. Een
plek die wij samen met onze inwoners en partners blijven ontwikkelen. En waar mensen
met plezier komen recreëren, werken en wonen, nu en in de toekomst.
Stand van zaken
Op dit moment werken drie partijen hard aan het ontwerp en het voorstel tot de aankoop
van de grond. In maart en april van dit jaar hebben de drie partijen de kans gehad hun
vragen te stellen aan het projectteam. De partijen dienen half mei 2021 hun ontwerp en
bieding in en vervolgens maakt de gemeente, na toetsing, een definitieve keuze voor de
partij met het beste plan. De gemeente verwacht dat de geselecteerde ontwikkelaar eind
september 2021 zal starten met het ontwerpproces. In oktober 2021 zal er participatie
plaatsvinden en zal naar verwachting ook de bestemmingsplanprocedure starten.
In november en december 2020 informeerde de gemeente u al over de gesprekken die er
zijn geweest met de buurtvertegenwoordigers rondom de Markt. In maart 2021 heeft de
gemeente opnieuw gesproken met de vertegenwoordigers om de laatste stand van zaken
door te nemen. Heeft u hierover vragen of wilt u zich aanmelden als
buurtvertegenwoordiger? Laat het ons weten via een e-mail naar
Binnenstad@zoetermeer.nl.
Bouwbord
In de vorige nieuwsbrief informeerde wij u al over het bouwbord dat op de Markt zal
komen. De plaatsing was wat vertraagd, maar half april is het bord geplaatst op de Markt.
De gemeente kondigt op het bouwbord de ontwikkeling Markt 10 e.o. aan in de nieuwe
citymarketingstijl ‘’Zoetermeer is de plek’’.
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Slechtvalk
Ook dit jaar heeft het slechtvalkkoppel een nestje gebouwd in één van de nestkasten op
de Kroon (voorheen de Stadhuistoren). Het legsel is uitgekomen en begin mei zal het
jong/ zullen de jongen geringd worden. Tijdens de uitvoering van Markt 10 e.o. zal de
ontwikkelaar rekening houden met de slechtvalk en het paar- en broedseizoen. Bepaalde
werkzaamheden zullen tijdens dit seizoen dan niet kunnen worden uitgevoerd. De
stadsecoloog verwacht dat op het moment dat het hoogste appartementencomplex is
opgeleverd de slechtvalk zal verhuizen naar dat complex (appartementencomplex A).
Een slechtvalk zal zich altijd nestelen op het hoogste punt.
Centraal Park
Naast het project Markt 10 e.o. werkt de gemeente ook aan de herinrichting van het
Dobbepark en de Dobbe. Na een aanbestedingstraject is eind februari Bureau Sant en
Co als landschapsarchitect gekozen voor het uitwerken van het schetsontwerp Centraal
Park. Komende maanden werkt Bureau Sant en Co het schetsontwerp verder uit naar
een voorlopig ontwerp. Via participatie worden bewoners hier bij betrokken. De
verwachting is dat medio 2022 de aanleg zal starten van de deelgebieden het Dobbepark
en Dobbe. Meer informatie vindt u via www.zoetermeer.nl/Centraalpark.
Centraal Park heeft een nieuwe naam
Een jaar geleden vertrok Charlie Aptroot als burgemeester van Zoetermeer. Hij was
7,5 jaar onze burgemeester van 3 september 2012 tot 31 maart 2020. In Zoetermeer is
het een traditie dat oud-burgemeesters na hun eervol ontslag een vernoeming in de stad
ontvangen. Het toekomstige Centraal Park wordt daarmee dus het Burgemeester
Aptrootpark.
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Nieuwsbrief Binnenstad
Wilt u meer nieuwsbrieven ontvangen, zoals de nieuwsbrief binnenstad, de nieuwsbrief
van de gemeenteraad, of de nieuwsbrief Duurzaam en groen? Via Nieuwsbrieven,
aanmelden - Gemeente Zoetermeer kunt u aangeven welke nieuwsbrief u digitaal wilt
ontvangen.
Informatie
Meer informatie over de (her)ontwikkeling Markt 10 e.o. vindt u op de website
www.zoetermeer.nl/markt10. Heeft u naar aanleiding van deze brief vragen, dan kunt u
uw vraag per e-mail sturen aan Binnenstad@zoetermeer.nl onder vermelding van ‘’Markt
10’’.

*Deze e-mailnieuwsbrief wordt verzonden naar een ieder die daarvoor zijn e-mailadres bij de
gemeente heeft aangemeld. Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen dan kunt u dit laten weten
via binnenstad@zoetermeer.nl o.v.v. ‘’E-mailnieuwsbrief Markt 10 e.o. (Centraal Park en Dobbe)’’.
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