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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.  

 

Informatie over sloop Markt 10 

Dinsdagavond 17 april jl. informeerde aannemer Jan Knijnenburg bv omwonenden van het 

Dobbegebied, de Engelandlaan en de Frankrijklaan over de start van de sloopwerkzaamheden 

van het gebouw Markt 10. Alle informatie over de sloop kunt u vinden op 

www.zoetermeer.nl/markt10. Hier vindt u ook een vragen en antwoordenoverzicht met informatie 

over bijvoorbeeld de werktijden en overlast beperkende maatregelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De BouwApp 

De aannemer die Markt 10 gaat slopen maakt gebruik van een speciale App waarmee u op de 

hoogte kunt blijven van de meest actuele stand van zaken. U kunt de BouwApp downloaden via 

de Appstore of Google Play. De informatie over de sloop Markt 10 vindt u onder projecten ‘Sloop 

van de bouwdelen 7 en 8 van het gemeentehuis’. Als u deze als favoriet aanklikt start de App in 

het vervolg met dit project op. 
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Zonwering Markt 10 

De kapotte zonwering van het oude kantoor aan de Markt waait steeds verder los en er is een 

raam stuk. De gemeente zal de loshangende zonwering weghalen. 

 

Stadhuisplein 

De werkzaamheden aan de bestrating van het Stadhuisplein worden deze week afgerond. Op 

Koningsdag zijn de terrassen weer open. De maanden daarna vinden nog een aantal 

afrondende werkzaamheden plaats zoals het plaatsen van openbare zitgelegenheden en 

verlichting. Op het Zuidwaarts zal nog wel licht bouwverkeer rijden in verband met de 

verbouwing van het gedeelte waar het Living Museum komt. Op de Markt zal daarom nog enige 

tijd een klein gedeelte ingericht blijven voor materiaalopslag. 

 

Overlast? 

Ervaart u overlast, heeft u opmerkingen of vragen, dan kunt u hiermee terecht bij onze 

omgevingsmanager Pebbles Ammerlaan. Zij is bereikbaar via p.a.ammerlaan@zoetermeer.nl 

 

Iedere maand een 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 

2e dinsdag van de maand.  

Het volgende omgevingspreekuur is op dinsdag 8 mei’18 van 18.00 – 19.00 uur, aan de tafel bij 

de Omgevingsbalie in de hal Stadhuis-Forum, ingang Stadhuisplein 1.  

 

Agendareservering: 2e samenspraakbijeenkomst Nota van Uitgangspunten 

De gemeente is bezig om samen met SeARCH de 2e samenspraakbijeenkomst voor de Nota 

van Uitgangspunten Markt 10 te organiseren. Voorlopig staat deze gepland op 15 mei a.s. 

Bewoners van het Dobbegebied (Centraal Park), Engelandlaan en Frankrijklaan ontvangen 

hierover nog een uitnodiging per brief, waarin wij u over de locatie en het tijdstip nader zullen 

informeren. Het verslag van de bijeenkomst op 28 maart’18 is te vinden op 

www.zoetermeer.nl/markt10. 

 

 

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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