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

8 APR 2016
Onderwerp: Bijeenkomst samenspraak Voorweg-Noord
Datum: 26 april 2016
19:30 — 21:30 uur
Tijd:
Locatie: Frankrijklaan 6, Zoetermeer (Stadhuis)

Uw kenmerk

Ons kenmerk
ST/PM/HH 16.3573
Bijlagen

Geachte heer, mevrouw,
Graag nodigt de gemeente u uit om gezamenlijk van gedachten te wisselen over de
invulling van de locatie Voorweg-Noord. De eerste bijeenkomst hiervoor organiseren wij
op dinsdag 26 april om 19:30 uur in het stadhuis van Zoetermeer.
Zoals u waarschijnlijk weet heeft de gemeente in samenspraak met omwonenden en
andere belanghebbenden de 'Visie Voorweg' opgesteld. Deze visie is nu vastgesteld
door het gemeenteraad (zie ook www.zoetermeersilivisievoorwed). De conclusies van de
'Visie Voorweg' gebruiken we als uitgangspunten voor de manier waarop wij gezamenlijk
omgaan met de ontwikkeling van de locatie Voorweg-Noord. Ter verduidelijking: dit is het
terrein tegenover de stadsboerderij waar vroeger het vrijetijdscentrum en de wijktuinen
waren gelegen.
Tijdens de eerste bijeenkomst op 26 april 2016 kijken we graag samen met u terug op de
Visie Voorweg en de betekenis hiervan voor Voorweg-Noord. We geven uitleg over de
randvoorwaarden die voor de gemeente gelden en over de ideeën die al eerder zijn
ingediend. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan de initiatieven ten aanzien van de
boerderij Voorweg 112. Deze boerderij is in het bezit van de gemeente. Graag wisselen
wij op deze avond ook met u van gedachten over de manier waarop wij gezamenlijk tot
een invulling voor Voorweg Noord willen komen.
In de hierop volgende drie maanden willen we in een gezamenlijke werkgroep concreet
aan de slag om te komen tot een concrete uitwerking voor de locatie. We hopen de
resultaten dan in een bijeenkomst voor de zomervakantie te kunnen presenteren. Naar
aanleiding van dit proces zullen we uiteindelijk tot een voorstel aan de gemeenteraad
komen.
We horen graag of u komt
Om de avond goed voor te bereiden en ervoor te zorgen dat iedereen voldoende
mogelijkheid heeft zijn inbreng toe te lichten, horen we graag of u aanwezig zal zijn.
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Voor aanmeldingen kunt u een mail sturen naar projectenpmv@zoetermeer.nl met daarin
uw naam, adres en het aantal personen. U kunt zich ook telefonisch aanmelden via
telefoonnummer 079 -346 8648 (Mw. van der Wilden).
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u terecht op www.zoetermeer.nl/voorweg-noord of u kunt een
mail sturen naar projectenpmv@zoetermeer.n1
Namens burgemeester en wethouders van Zoetermeer
De teamma ger Projectmanagement van de afdeling Stedelijke Ontwikkeling

Mw. M. van den Broek

Plangebied Voorweg Noord

