Bezoekadressen
Engelandlaan 502
2711 EB Zoetermeer
Stadhuisplein 1
2711 EC Zoetermeer

Onderwerp: E-mailnieuwsbrief Centraal Park (Markt en Dobbe)
Nr.: 8
Geachte heer/mevrouw,
Met deze e-mailnieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de meest recente
ontwikkelingen in het gebied rond de Markt en de Dobbe.
Markt 10, parkeergarage en Centraal Park
In 2018-2019 heeft de gemeente Zoetermeer samenspraak georganiseerd over de
uitgangspunten voor Markt 10 en omgeving en over de uitwerking van de Visie Centraal
Park tot schetsontwerp. Tijdens de samenspraak bleken er veel zorgen over het parkeren
rondom de Markt te zijn. Naar aanleiding van deze zorgen heeft de gemeente een
verkenning naar een parkeergarage onder de Markt uitgevoerd en vervolgens de aanleg
van een ondergrondse parkeergarage opgenomen in de uitgangspunten.
Op 21 mei jl. heeft het college van B&W de Nota van uitgangspunten en het
schetsontwerp vastgesteld en besloten om de gemeenteraad te vragen in te stemmen
met de Nota van uitgangspunten Markt 10 en omgeving, een parkeergarage onder de
Markt en het schetsontwerp Centraal Park.
Met de herontwikkeling van Markt 10 en omgeving en de herinrichting van het Centraal
Park ontstaat een prettig groen woon- en verblijfsgebied dat fungeert als schakel tussen
het Stadshart en de Dorpsstraat. Op een centrale plek in het centrum worden
aantrekkelijke woningen toegevoegd. De herinrichting van de Markt en het Dobbegebied
zorgt ervoor dat er een levendig, groen en waterrijk stadspark ontstaat, met goede
wandelverbindingen, ruimte voor evenementen op de Markt en tal van andere
mogelijkheden voor ontspanning en activiteiten in de rest van het gebied. De bewoners
van de nieuwbouw zullen gaan parkeren in een nieuw aan te leggen ondergrondse
parkeergarage, waar ook ruimte is voor de auto’s die nu op de Markt worden geparkeerd.
De gemeente wil de komende jaren fors investeren in nieuwe woningbouwlocaties. De
druk op de woningmarkt in Zoetermeer is groot en doorstroming is nodig om
woningzoekenden een kans te geven. De gemeente wil in Zoetermeer 700 woningen per
jaar bijbouwen. In totaal komen er de komende tien tot vijftien jaar minstens 10.000
woningen bij. De locatie leent zich er goed voor om een deel van de benodigde woningen
te realiseren.
De uitkomsten uit de samenspraak zijn verwerkt in een samenspraakverslag dat aan de
gemeenteraad wordt aangeboden.
Vervolg
Naar verwachting zal de raadscommissie Stad de voorstellen op 11 juni en 8 juli a.s.
bespreken. In vervolg daarop kan de gemeenteraad op 15 juli 2019 een besluit nemen.
De actuele agenda van de raadscommissies en gemeenteraad is te raadplegen via de
kalender van de gemeenteraad. Voor meer informatie kunt u tevens contact opnemen
met de Griffie via griffie@zoetermeer.nl. Als de raad akkoord gaat met het voorstel kan
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het college van B&W verder met het voorbereiden van de aanbesteding en het
bestemmingsplan.

Agenda
mei
t/m 28 mei
2019

Afronding samenspraak van het voorlopig ontwerp herinrichting straten en pleinen in
project Upgrade Stadshart via doemee.zoetermeer.nl

juni
11 juni

Omgevingsspreekuur (18.00-19.00 uur, Stadhuis-Forum, omgevingsbalie)

18 juni

Inloopavond Luxemburglaan 2.

juli
9 juli

Omgevingsspreekuur (18.00-19.00 uur, Stadhuis-Forum, omgevingsbalie)

10 juli

Bewonersavond Engelandlaan 180 en Engelandlaan 270

Andere ontwikkelingen
Dura Vermeer is begonnen met de verbouwing van De Kroon (voorheen Stadhuistoren).
Heeft u vragen of opmerkingen over de werkzaamheden, dan kunt u hiervoor contact
opnemen met de omgevingsmanager van Dura Vermeer: Ronald van der Meij,
r.v.d.meij@duravermeer.nl.
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’.
Vragen?
Mocht u nog vragen hebben over deze nieuwsbrief, dan kunt u een e-mail sturen naar
projectenpmv@zoetermeer.nl t.a.v. Pebbles Ammerlaan. Er wordt dan zo snel mogelijk
contact met u opgenomen.

*Deze e-mailnieuwsb rief wordt verzonden naar een ieder die daarvoor zijn e -mailadres b ij de
gemeente heeft aangemeld en hiervoor toestemming heeft gegeven. Wilt u de nieuwsb rief niet
meer ontvangen dan kunt u dit laten weten via projectenpmv@zoetermeer.nl.”
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