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Onderwerp: Samenspraakavond haalbaarheidsonderzoek Jongerenwoningen Cadenza 2

Uw kenmerk

Ons kenmerk
ST/SO/PM 15.11392
Bijlage

Geachte heer/mevrouw,
De gemeente nodigt u uit voor de samenspraak over het haalbaarheidsonderzoek
Jongerenwoningen in uw buurt. Begin juni heeft u een brief ontvangen waarin de
gemeente u heeft geïnformeerd over het voornemen om een haalbaarheidsonderzoek te
starten naar de ontwikkeling van jongerenwoningen. De raad heeft hierover op 8 juni
2015 positief besloten en daarom gaan we met u in gesprek over de jongerenwoningen.
Deze avond kunt u uw ideeën, vragen en opmerkingen inbrengen.
Wanneer en waar
Datum: 7 oktober 2015
Tijd:
19:30 uur — 21:30 uur
Locatie: Stadhuis, Frankrijklaan 6 te Zoetermeer
Agenda
19:15 — 19:30
19:30 — 19:45
19:45 — 20:15
20:15 — 20:30
20:30 — 21:10
21:10 — 21:30

Inloop en ontvangst met koffie
Welkom en opzet avond, wethouder Kuiper
Toelichting mbt jongerenwoningen en uitleg proces
Pauze
In kleinere groepen ophalen van vragen en ideeën
Plenaire terugkoppeling en sluiting

We horen graag of u komt
Om de avond goed voor te bereiden en ervoor te zorgen dat iedereen de gelegenheid
heeft zijn of haar bijdrage te leveren, horen we graag of u erbij bent.
U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar projectenpmv@zoetermeer.nl met
daarin uw naam, adres en eventueel de namen van derden die met u meekomen. U kunt
zich ook telefonisch aanmelden (079) 346 8648 (Mw. van der Wilden).
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Achtergrondinformatie
Haalbaarheidsonderzoek
Op 8 juni heeft de gemeenteraad unaniem besloten om voor vier locaties in Zoetermeer
een haalbaarheidsonderzoek te starten naar de mogelijkheden voor het ontwikkelen van
jongerenwoningen. Het gaat hierbij om woningen voor starters op de woningmarkt in de
leeftijd van 18 tot en met 26 jaar. Eén van deze vier locaties is Cadenza 2 aan de
ltaliëlaan (waar nu de materialen staan van de bouwlocatie uitbreiding Stadshart).
Het haalbaarheidsonderzoek bestaat enerzijds uit een onderzoek naar de technische,
financiële en ruimtelijke mogelijkheden op de beoogde locatie en anderzijds uit het
inventariseren van wensen en ideeën van bewoners.
Samenspraak
"Wat betekent samenspraak?" "Welke invloed heb ik?"
Samenspraak betekent dat u samen met ons werkt aan en meedenkt over de mogelijke
ontwikkeling van jongerenwoningen. U heeft de mogelijkheid om uw wensen,
opmerkingen en bezwaren kenbaar te maken en wij vragen u actief mee te denken over
oplossingen en staan open voor uw ideeën. Op deze manier heeft u invloed op de
inrichting van uw directe woonomgeving.
"Wat gebeurt er met mijn inbreng?"
Uw inbreng bieden wij met de volledige terugkoppeling van de bewonersavonden en een
advies van B&W, samen met het onderzoek naar de technische, financiële en ruimtelijke
haalbaarheid, rond maart 2016 aan de gemeenteraad van Zoetermeer aan. De
gemeenteraad zal op basis van deze gegevens een besluit nemen over de realisatie van
jongerenwoningen op de vier voorgestelde locaties.
Meer informatie
Meer informatie vindt u op www.zoetermeer.nl/jongerenwoningen, of u kunt een mail
sturen naar proiectenpmv@zoetermeer.nl
Namens burgemeester en wethouders van Zoetermeer
De teammanagr Projectmanagement van de afdeling Stedelijke Ontwikkeling

Mw. M. van de k.roek

