
 
 

 

 

 

 

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

Nr.: 6 

 

Geachte heer/mevrouw, 
 
Met deze e-mailnieuwsbriefi houden wij u op de hoogte van de meest recente 
ontwikkelingen van alle (bouw)projecten in het gebied rond de Markt en de 
Dobbe. 
 
 
UITNODIGING:  Start aanplant Hederahaag Markt  
De gemeente nodigt u van harte uit bij het aanplanten van de hederahaag 
rondom terrein Markt 10 met wethouder Paalvast en omwonenden.  
 
Datum: woensdag 22 augustus 
Tijdstip: 10.00 – 10.15 uur 
Locatie: Bij het bouwhek aan de zijde van de Markt 
 
Omwonenden uit de omgeving Markt hebben aan de gemeente gevraagd of 
er om het terrein van Markt 10 een ‘mooi’ bouwhek kan worden geplaats. 
Zodat de bewoners aan de Markt en de passanten op een mooi hek 
uitkijken. Zij gaven daarbij de voorkeur aan een groene schutting. De 
gemeente wil hier graag gehoor aangeven.   
 
Rondom Markt 10 wordt vanaf woensdag 22 augustus een groene 
hederahaag aangeplant. Hedera is een sterke klimplant die het hele jaar 
groen blijft en makkelijk kan worden verplaatst. De haag zal worden 
onderhouden door de gemeente. De hederahaag bestaat uit drie soorten 
hedera en wordt willekeurig geplant. Dit geeft een speels effect. 
Wethouder Paalvast zal de eerste hedera planten. U bent van harte welkom 
om hierbij aanwezig te zijn.  
De locatie aan Markt 10 zal minimaal twee jaar braak liggen voordat het 
ontwikkeld zal worden. In de tussen tijd zal de locatie naar alle 
waarschijnlijkheid worden verhuurd aan Dura Vermeer. Dura Vermeer wil 
het inrichten als depot naast de Stadstoren. 
 
 
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 van 18.00–
19.00 uur, aan de tafel bij de Omgevingsbalie in de hal Stadhuis-Forum. 
 
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’. 
 
                                                      
i
 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. 

Bezoekadressen 
Engelandlaan 502 
2711 EB  Zoetermeer 
Stadhuisplein 1 
2711 EC  Zoetermeer 
 
Postadres 
Postbus 15 
2700 AA  Zoetermeer 
 
Telefoon 14 079 
www.zoetermeer.nl 
 

 

https://www.zoetermeer.nl/inwoners/producten-a-z_45918/simform/form/step/contact-opnemen-met-de-gemeente/geboren-0

