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Uw kenmerk

Onderwerp: Geef ons uw Entree-idee op 17 april 2019
Geachte heer/mevrouw,
Het Masterplan De Entree is op 18 februari 2019 door de gemeenteraad van Zoetermeer
vastgesteld. De hoge opkomst van ruim 500 belangstellenden op de bijeenkomst op 27
november 2018 en uw inbreng tijdens of na deze bijeenkomst is zeer waardevol geweest.
Wij gaan nu een vervolgfase in. Om de realisatie van de woningen en voorzieningen in het
gebied mogelijk te maken, is het noodzakelijk om het bestemmingsplan aan te passen.
Dit kunnen en willen we niet alleen doen, maar doen we in nauwe samenwerking met
eigenaren en mensen uit de directe omgeving en andere geïnteresseerden uit de stad.
Geef ons uw Entree-idee!
Het Masterplan is vastgesteld en is een belangrijke mijlpaal voor de toekomstige
ontwikkelingen in het gebied. Er zijn echter nog veel keuzes te maken. We zijn benieuwd
naar uw ideeën. Daarvoor vragen wij u als buurtbewoners om uw actieve bijdrage tijdens een
bijeenkomst op 17 april 2019. U bent van harte welkom!
We gaan aan de slag in een aantal werkgroepen over de thema’s:
A. Wonen
B. Verkeer en parkeren
C. Voorzieningen
D. Groen en water
E. Duurzaam
Vervolg
Het blijft niet bij ideeën. We gaan ze ook samen met u uitwerken. Daarmee leggen we de
basis voor de bouwstenen voor een nieuw bestemmingsplan. U kunt zich op 17 april opgeven
voor deelname aan twee werkbijeenkomsten op 7 én 28 mei, steeds van 12.30 tot 21.30 uur
(voor eten wordt gezorgd). Eind juni – de definitieve datum moet nog gepland worden bespreken we de uitkomsten van de werkbijeenkomsten weer met iedereen om 19.30 uur
’s avonds. De exacte tijden en locaties worden nog bekend gemaakt.
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Bijlagen

Wanneer en waar ideeënbijeenkomst
Datum: 17 april 2018
Tijd: 19.30 – 21.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur)
Locatie: Boerhaavebuilding (voormalig IBM), Boerhaavelaan 11, Zoetermeer
Aanmelden
Voor een goede voorbereiding van de avond vragen we u zich van tevoren aan te melden. Dit
kan door uiterlijk 12 april 2019 een e-mail te sturen naar projectenpmv@zoetermeer.nl, met
als onderwerp ‘Entree’. U kunt zich ook telefonisch aanmelden via telefoon 14 079 (mw. K.
van der Meer of mw. M. Janmaat).
Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt om u te informeren over de ontwikkeling van het
Entreegebied. Uw e-mailadres zal op geen enkele manier openbaar worden gemaakt.
Wilt u dat uw e-mailgegevens niet bewaard blijven bij de gemeente Zoetermeer, dan
kunt u dit altijd aangeven in uw mail. Uw e-mailgegevens worden dan direct verwijderd.
Voor meer informatie over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan verwijzen wij u
naar www.zoetermeer.nl/privacy.
Meer informatie
Meer informatie over het Entreegebied vindt u op www.zoetermeer.nl/entreezoetermeer.
Hier kunt u bijvoorbeeld het Masterplan Entree bekijken.
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