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

Bezoekadressen
Engelandlaan 502
2711 EB Zoetermeer
Stadhuisplein 1
2711 EC Zoetermeer

Nr.: 5

Geachte heer/mevrouw,
Met 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.
Omgevingsspreekuur augustus vervalt i.v.m vakantie
Elke tweede dinsdag van de maand kunt u zonder afspraak langskomen voor het
Omgevingsspreekuur. I.v.m. de zomervakantie vervalt echter het
omgevingsspreekuur van 14 augustus. Het eerstvolgende spreekuur is op:



Wanneer: 11 september ’18 van 18.00-19.00 uur
Waar: Stadhuis-Forum, Omgevingsbalie, in de hal via ingang
Stadhuisplein 1

Sloop Markt 10
De laatste verdieping van het gebouw wordt deze week gesloopt. Daarna heeft
de Jan Knijnenburg BV nog tot begin augustus nodig om het puin op te ruimen.
Groene afscherming
Nadat de sloopwerkzaamheden zijn afgerond zal de locatie Markt 10 worden
afgezet een groene schutting van echte planten (hederaschermen). Deze
schermen zijn besteld. Wij informeren u nader wanneer deze wordt geplaatst.
Markt 10
De reacties van alle samenspraakbijeenkomsten worden gedurende de zomer
gebundeld tot een samenspraakrapportage. Ook stelt de gemeente een conceptNota van Uitgangspunten op. Deze komt na de zomer op doemee.zoetermeer.nl
zodat iedereen daarop kan reageren. U ontvangt van ons nader bericht wanneer
deze wordt gepubliceerd. De Nota van Uitgangspunten met de
samenspraakrapportage wordt vervolgens ter besluitvorming aangeboden aan
college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad.
Schetsontwerp Centraal Park
Op dit moment zet bureau Sant en Co de puntjes op de i van het schetsontwerp
voor het Dobbegebied. Dit gebeurt op basis van de suggesties die zijn gedaan
tijdens de samenspraakbijeenkomst op 26 juni. Zodra het schetsontwerp klaar is,
wordt u daarover opnieuw geïnformeerd.
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’.
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.

Postadres
Postbus 15
2700 AA Zoetermeer
Telefoon 14 079
www.zoetermeer.nl

