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Onderwerp. Uitnodiging bijeenkomst woningen Plataanhout
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SO/PM/RP/17/9670

Geachte heer, mevrouw,
Zoals u weet hebben wij plannen om samen met woningcorporatie De Goede Woning
27 sociale woningen in uw buurt te realiseren. Op donderdag 14 december organiseren
wij weer een bewonersavond over de plannen. U bent van harte uitgenodigd.
Stand van zaken

In de brief van 1 september 2017 hebben wij u meegedeeld dat het college van
burgemeester en wethouders op 29 augustus 2017 heeft besloten om de geplande 27
woningen aan het Plataanhout te laten bouwen voor de doelgroepen jongere starters en
55+ers. Daarbij komen de 55+ woningen op de begane grond en de starterswoningen op
de eerste verdieping.
Op basis van het collegebesluit van 29 augustus 2017 hebben wij het bouwplan en de
inrichting van het openbaar gebied verder uitgewerkt. Dit uitgewerkte plan willen wij aan u
toelichten.
Bijeenkomst
Op donderdag 14 december 2017 organiseren wij een inloopbijeenkomst bij Dekker

Zoetermeer, Scheglaan 12. U bent hierbij van harte welkom.
Tussen 19.15 en 21.00 uur kunt u binnenlopen op een tijd die u het beste uitkomt.
Specifiek willen wij u wijzen op twee korte informatiemomenten om 19.45 uur en 20.30
uur waarin de plannen plenair worden toegelicht.
Tijdens de bijeenkomst zijn mensen van de gemeente en De Goede Woning aanwezig
om een toelichting te geven op het bouwplan en de inrichting van het openbaar gebied,
zoals het parkeren en het groen. Ook de architectuur van het gebouw komt ter sprake.
U heeft alle gelegenheid uw vragen te stellen. Wij zijn benieuwd naar suggesties van uw
kant, zodat we deze mee kunnen nemen bij de definitieve uitwerking van de plannen.
Na de bijeenkomst kunt u ook nog schriftelijk op de bouwplannen en de inrichting van het
openbaar gebied reageren. Dat kan via een e-mail aan onderstaand adres.
Aanmelden

Weet u al of u tijdens de avond aanwezig zult zijn? Dan stellen wij het op prijs als u ons
dit even laat weten. Dat kan door een e-mail te sturen aan ; roectermnv;;,zoetermeer.ni.

Bijlagen

Meer informatie
Heeft u vragen over de inhoud van deze brief dan kunt u contact opnemen met de
gemeente Zoetermeer, de heer R. Pronk, via telefoon 14 079 of e-mail:
trrojectentmv@zoeternneennl
Op de website van de gemeente Zoetermeer (www.zoetermeer.nl/jongerenwoningen)
vindt u alle relevante informatie over de woningen aan het Plataanhout.
Graag tot ziens op 14 december 2017.
Met vriendelijke groet,

Namens het college van burgemeester en wethouders van Zoetermeer
en mede namens De Goede Woning,
D

ager Projectmanagement van de afdeling Stedelijke Ontwikkeling,

