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Onderwerp: E-mailnieuwsbrief Centraal Park  

Nr. 1 

 

 

 

Geachte heer/mevrouw 

 

 

 

In deze e-mailnieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen van alle 

(bouw)projecten in het gebied rond de Markt en Dobbe.  

 

1
e
 Samenspraakavond Markt 10  

Op 28 maart spraken 25 omwonenden van Markt en Dobbe over de nieuwbouw op Markt 10. 

Gezamenlijk hebben we de analyse van het gebied besproken: Hoe zit het in elkaar en waar zijn 

mogelijkheden voor verbetering. Aan de orde kwamen bijvoorbeeld de fiets- en voetgangersverbindingen 

en hoe de nieuwe ontwikkeling iets aan die omgeving kan toevoegen De bijeenkomst was een eerste 

van drie avonden om te komen tot  een Nota van uitgangspunten voor de herontwikkeling  

Voor de volgende twee avonden worden bewoners per brief uitgenodigd.  U kunt de samenspraak ook 

volgen en hieraan deelnemen via doemee.zoetermeer.nl. Hier vindt u ook een korte impressie van de 

eerste avond. 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

Bezoekadressen 

Engelandlaan 502 
2711 EB  Zoetermeer 
Stadhuisplein 1 
2711 EC  Zoetermeer 

 
Postadres 
Postbus 15 
2700 AA  Zoetermeer 

 
Telefoon 14 079 
www.zoetermeer.nl 

 
Datum 

06-04-2018 

https://doemee.zoetermeer.nl/doe+mee/lopende+projecten/herontwikkeling+markt+10/993703.aspx


Deze nieuwsbrief wordt verzonden naar een ieder die daarvoor zijn e-mailadres bij de 

gemeente heeft aangemeld en hiervoor toestemming heeft gegeven. Wilt u de 
nieuwsbrief niet meer ontvangen dan kunt u dit laten weten via 
projectenpmv@zoetermeer.nl.    2 
 

 
 

Komt u ook naar het omgevingsspreekuur? 
Om u persoonlijk te spreken over de ontwikkelingen is er een maandelijks omgevingsspreekuur met de 

projectmanager(s). U kunt daarvoor langskomen zonder afspraak. Het spreekuur is elke 2
e
 dinsdag van 

de maand. De eerstvolgende vindt plaats op dinsdag 10 april om  18.00 uur 

in het Stadhuis, Omgevingsbalie, in de hal via ingang Stadhuisplein 1.  

NB: aanmelden is niet nodig 

 

Informatieavond Sloopwerkzaamheden Markt 10 

De gemeente organiseert samen met de aannemer een informatieavond over de start en de uitvoering 

van de sloop van Markt 10. De sloopwerkzaamheden starten op 23 april  Met al uw vragen over de sloop 

en voor meer informatie kunt u terecht op dinsdag 17 april om19.30 uur in het Parochieel Centrum, 

ingang Nicolaasplein 2 

 

Omwonenden van de Markt, Dobbe, de Engelandlaan en Frankrijklaan ontvangen hiervoor een 

uitnodiging per brief.  

 

Projectenoverzicht Dobbegebied 

Benieuwd naar een overzicht van de bouwprojecten in de omgeving van de Dobbe? Kijk dan op 

https://www.zoetermeer.nl/inwoners/sfeervolle-bruisende-binnenstad_46250/item/sloop-en-

herontwikkeling-markt-10_106306.html 

en download de bijlage Projecten rond Markt 10  

 

 

Meer informatie 

Meer informatie over de projecten in de binnenstad waarvoor de gemeente opdrachtgever is, vindt u op 

www.zoetermeer.nl/binnenstad 
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