Nieuwsbrief De Entree
Bedankt voor al uw Entree-ideeën als bouwstenen voor een mooie Entree!
10 oktober 2019
Als gemeente houden we u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Dit is de tweede
uitgave van de nieuwsbrief De Entree die we u minimaal twee keer per jaar willen sturen. U ontvangt
deze nieuwsbrief omdat u heeft meegedaan met de samenspraak om uw ideeën op te halen voor
bouwstenen voor het bestemmingsplan van het Entreegebied.

Terugblik informatieavond 18 september
Aanleiding voor de informatieavond was de afronding van de
samenspraak waarin vele ideeën zijn opgehaald om de nieuwe
stadswijk De Entree verder vorm te geven. Met meer dan 200
mensen keken we terug op de gesprekken en de samenwerking
tussen bewoners, eigenaren en gemeente van de afgelopen
maanden en vertelden we welke ideeën zijn verwerkt in een
concept-startnotitie voor het bestemmingsplan. Het verslag van
de avond vindt u hier.

Inspiratieboek De Entree
Alle ideeën die zijn opgehaald, zijn gebundeld in het Inspiratieboek De Entree.
Was u aanwezig op 18 september, dan heeft u een exemplaar mee kunnen nemen. Op de website
www.zoetermeer.nl/entreezoetermeer is het boekje ook te downloaden. Dit is nu nog een concept,
maar binnenkort volgt de definitieve versie.

Jongeren aan de slag met De Entree!
Ook jongeren denken mee over De Entree. We horen graag wat zij belangrijk vinden in een nieuwe
wijk. Wie weet worden zij toekomstige bewoners van De Entree. Op 7 oktober verzorgde
burgemeester Aptroot de aftrap op het Oranje Nassaucollege (Parkdreef). Op 14 oktober is het Alfrink
College aan de beurt. Per school worden de drie interessantste plannen gekozen en deze mogen op
28 november voor een jury worden gepresenteerd in de raadzaal van het stadhuis.
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Hoe nu verder?
Veel van de informatie die we de afgelopen
maanden hebben verzameld wordt opgenomen in
het ‘Startdocument De Entree Zoetermeer’. Dit
document markeert de start van de procedure die
de gemeente doorloopt voor het
bestemmingsplan. Het startdocument wordt
vastgesteld door het college van burgemeester
en wethouders. Daarna wordt de notitie
vrijgegeven voor het indienen van zienswijzen.
Dit is naar verwachting in het eerste kwartaal van
2020.

Meer informatie
Op www.zoetermeer.nl/entreezoetermeer vindt u altijd de laatste stand van zaken over De Entree.
Heeft u een vraag? U kunt ons mailen via projectenpmv@zoetermeer.nl of bellen via 14 079 (mw.
Janmaat).

Deze nieuwsbrief
Deze nieuwsbrief is nog in ontwikkeling. We werken aan een digitale nieuwsbrief met mogelijkheden
om u aan- en af te melden en leesbaarheid op alle mobiele devices. Wilt u de volgende nieuwsbrief
ontvangen dan hoeft u niets te doen. Wilt u de nieuwsbrief niet ontvangen dan kunt u een e-mail
sturen naar bovengenoemd mailadres.
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