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Initiatieven en inspiratie op Publiekslab nr.2  
13 oktober 2015  
Tijdens de Week van het Pionieren van 12 tot en met 16 
oktober organiseerde het projectteam Entree Zoetermeer het 
tweede Publiekslab, deze keer in de kleine zaal van het 
Stadstheater. Aan een Publiekslab kunnen inwoners, bedrijven en organisaties die de Entree 
van Zoetermeer willen verbeteren deelnemen. Doel is om met elkaar projecten en activiteiten 
te organiseren waarmee het gebied een kwaliteitsslag kan maken.   
 
Wethouder Rosier opende de avond door te vertellen dat dezelfde ochtend het college van 
burgemeester en wethouders had ingestemd met de projectaanpak en de aanpak ter 
besluitvorming aan de raad zal voorleggen (zie verderop in deze nieuwsbrief). Vervolgens 
blikte projectleider Koen de Boo terug op de resultaten van de verschillende onderzoeken, 
gesprekken en Publiekslab nr.1 en hoe deze hebben geleid tot de projectaanpak.  
 
De projectaanpak gaat er van uit dat alle initiatieven om het gebied “op de kaart te zetten”, 
groot en klein, tijdelijk of met een permanent karakter kunnen bijdragen aan de verbetering 
van het gebied, met name rondom Station Zoetermeer. De initiatiefnemers zullen elkaar 
gaan ontmoeten aan de gebiedstafel, die door de gemeente georganiseerd gaat worden. 
Daarnaast neemt de gemeente het initiatief om in overleg met Rijkswaterstaat de uitstraling 
van Zoetermeer aan de A12 op te pakken, onder andere door middel van een kunstproject 
en modernisering van de geluidschermen. 
 
Deze aanpak is voor Zoetermeer anders dan tot nu toe 
gebruikelijk bij projecten voor stedelijke ontwikkeling. Om te 
leren hoe het elders gaat, was Oscar de Grave speciale gast 
van de avond. Hij vertelde hoe in Rotterdam door 
ondernemers, gemeente en inwoners wordt samengewerkt om 
het Rotterdam Central District stapsgewijs te verbeteren en te 
vernieuwen.  
Na deze twee boeiende presentaties was er gelegenheid voor 
initiatiefnemers om hun idee te “pitchen”. Studenten van de 
Haagse Hogeschool werken aan een glazenwasrobot om de 
Mandelabrug beter schoon te kunnen maken, zij zoeken 
samenwerking met partijen in de stad. Een ontwikkelaar wil 
graag met belangstellenden in contact komen om over een 
woningbouwplan te brainstormen. Er zijn plannen voor een 
(horeca)ontmoetingspunt voor medewerkers van de kantoren 
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in het Campusgebied in Rokkeveen. En er is een voorstel gedaan om leegstaande kantoren 
om te bouwen voor studentenhuisvesting en dit gelijk als een leerproject te gebruiken voor 
deze studenten. De initiatiefnemers gaan nu aan de slag om hun initiatief verder te brengen. 
De gebiedstafel is hier o.a. voor ingesteld (zie verder in deze nieuwsbrief). 
 
Meer lezen? De presentatie van Oscar de Grave vindt u op de website van het project 
http://www.zoetermeer.nl/inwoners/ruimtelijke-ontwikkeling_46734/item/entree-
zoetermeer_80306.html 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Eerste gebiedstafel komt bij elkaar 
Op woensdag 28 oktober 2015 vindt de eerste gebiedstafel plaats. Heeft u een plan of een 
idee en zoekt u partners voor de uitvoering of wilt u bijdragen aan plannen van anderen, dan 
bent u van harte welkom om 16.00 uur bij fotograaf Ton van Zeijl, Bredewater 16 in 
Zoetermeer. Aanmelden van tevoren wordt op prijs gesteld, maar is niet noodzakelijk (via het 
mailadres entreezoetermeer@zoetermeer.nl). 
 
Besluitvorming door de gemeenteraad 
Nu het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de projectaanpak, is 
het aan de gemeenteraad om een besluit te nemen. Zoals het er nu naar uitziet, zal op 
maandag 16 november 2015 de commissie Stad het voorstel “beeldvormend” bespreken. Op 
maandag 23 november zal de commissie een oordeel over het voorstel vormen zodat in de 
raadsvergadering van 30 november een besluit genomen kan worden. De behandeling van 
het voorstel is onder voorbehoud, want de definitieve agenda wordt 10 dagen voor de 
vergadering vastgesteld. Het raadsvoorstel met bijlagen kunt u over enkele dagen op de 
website van de raad lezen als de agenda voor de raadscommissie is vastgesteld. De 
vergaderingen zijn openbaar, u bent van harte welkom. 
 
Hoe kan ik meedoen? 
Wilt u meedoen? Hebt u een plan of idee? Via het e-mailadres 
entreezoetermeer@zoetermeer.nl kunt u contact opnemen met het projectteam. 
Volg ons op twitter @Entree079       
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