
 

 

 

 

 

 

 

 

Onderwerp: E-mailnieuwsbrief Centraal Park (Markt en Dobbe) 

Nr. 3 
 

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 de Dobbe.  

 

Sloop Markt 10 

Aannemer Jan Knijnenburg is in opdracht van de gemeente Zoetermeer vanaf  23 april gestart met 

de sloop van het oude stadhuis. De sloop verloopt voorspoedig, zo is bouwblok 1 al weg.  
 

De aannemer gaat vanaf maandag 18 juni bouwblok 5 van het 
oude stadhuis er tussenuit slopen. Dat gebeurt eerder dan in 
de planning is gecommuniceerd. De reden hiervoor is dat de 
gevel van het Stadsmuseum moet worden afgewerkt.  
 
Gedeeltelijke afsluiting Zuidwaarts 
Voor de veiligheid van de gebruikers van het Zuidwaarts, wordt 
het Zuidwaarts gedeeltelijk afgesloten met houten schotten en 
hekken. Er blijft een looproute bestaan van het Stadhuisplein 
naar de Markt langs de kant van de ANWB.  
 
De voorbereidingen voor de afsluiting starten op 11 juni. De 

gedeeltelijke afsluiting gaat in op 18 juni en zal naar verwachting één tot twee weken duren. De 
schotten blijven daarna staan en gaan pas weg als de sloop van het gehele pand is afgerond.  
 
De BouwApp 

Aannemer Jan Knijnenburg die bezig is met de sloop van  Markt 10 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 Playstore. 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. 

 

Werktijden aannemer Markt 10 

De aannemer werkt volgens de afgesproken werktijden van 07.00 tot 17.00 uur. In het geval dat de  

aannemer meer tijd nodig heeft om het werk veilig te stellen kunnen de werkzaamheden iets 

uitlopen. 
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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.   Pagina 2 
 

Voorkomen stofoverlast 

Om de stofoverlast van de sloop van Markt 10 te beperken sproeit de aannemer water over het 

gebouw en materialen. De Dobbe is de meest nabijgelegen plaats om dit water te onttrekken. 

Hiervoor gebruikt de aannemer een pomp die binnen de hekken van het sloopterrein staat. De 

leiding van de pomp loopt over de Markt. De pomp staat niet de hele dag aan, maar pompt per keer 

een watertank vol.  

 

Samenspraak Markt 10 en Visie Centraal Park  

In maart en mei hebben we met bewoners en organisaties gesproken over de herontwikkeling van 

Markt 10. Er is een analyse gemaakt van het gebied en gesproken over het toekomstig programma, 

de positie, de grootte en de hoogte van de nieuwbouw. Een impressie van deze samenspraakavond 

is te lezen via deze link: ‘Terugblik tweede samenspraakavond 15 mei 2018'.  

In mei was ook de 1e samenspraakbijeenkomst over de uitwerking van de Visie Centraal Park. Daar 

is gesproken over de bouwstenen voor het schetsontwerp aan de hand van de thema’s 

“parkidentiteit”, “verbindingen” en “programma/functies”.  

 

Volgende samenspraakavond op dinsdag 26 juni 2018 

Op 26 juni wordt er een nieuwe samenspraakavond georganiseerd waarbij SeARCH de concept 

uitgangspunten voor de herontwikkeling van Markt 10 presenteert en hierover met u in gesprek 

gaat. Ook zal bureau Sant en Co de eerste ontwerp-ideeën laten zien die zij hebben gemaakt op 

basis van de input van de bijeenkomst in mei. Omwonenden van de Markt, Marseillepad en de 

Engelandlaan/Frankrijklaan ontvangen nog een uitnodiging per brief.  

 

Informatie samenspraakbijeenkomst Markt 10 en Centraal Park 26 juni. 

 Centraal Park van 18.30-19.30 uur 

 Markt 10 van 20.00-21.00 uur 

 Locatie: Stadhuis Zoetermeer - commissiezaal 

 
Omgevingsspreekuur dinsdag 12 juni 

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 12 juni’18 van 18.00 – 

19.00 uur, aan de tafel bij de Omgevingsbalie in de hal Stadhuis-Forum, ingang Stadhuisplein 1. 

 
Meldingen 
U kunt meldingen over uw woon- en leefomgeving doen door te bellen met 14 079 (van 
maandag t/m vrijdag tussen 8.00 - 17.00 uur) of via de website, via deze link: ‘Iets melden’ 
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