Nieuwsbrief De Entree
Wij wensen u fijne kerstdagen, gezellige jaarwisseling en alle goeds voor 2020!
16 december 2019

Als gemeente houden we u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Dit is de derde uitgave
van de nieuwsbrief De Entree. In deze nieuwsbrief blikken we aan de hand van een aantal mijlpalen
kort terug op 2019. Ook geven we een doorkijk naar volgend jaar. 2020 wordt voor De Entree een jaar
met veel hoogtepunten. Ook in het nieuwe jaar willen wij u met een nieuwsbrief op de hoogte houden.
Bedankt voor de samenwerking
Het afgelopen jaar werkten we intensief met u samen om heel veel ideeën te verzamelen voor de
invulling van De Entree. Velen van u hebben hier veel tijd in gestoken! Dit resulteerde in een prachtig
inspiratieboek dat we nu gebruiken voor het startdocument voor het bestemmingsplan, de
milieueffectrapportage en het beeldkwaliteitsplan. We verwachten dat het college in het begin van het
nieuwe jaar dit startdocument zal vaststellen. Daarna wordt het ter inzage gelegd voor het indienen
van zienswijzen. Wij houden u hiervan op de hoogte.
Jongeren aan de slag met De Entree
In de vorige nieuwsbrief schreven we het al: ook jongeren
denken mee over De Entree! Leerlingen van het Alfrink
College en het ONC Parkdreef presenteerden hun creatieve
plannen. Burgemeester Aptroot reikte 28 november de
prijzen uit aan de winnende groepen 'Project Haalbaar' en
'Groene en futuristische nieuwbouwwijk'. Een verslag van
dit scholenproject leest u op architectuurpuntzoetermeer.nl
(foto: Ad Jansen)
Hoog bezoek
Ook minister-president Rutte toonde belangstelling voor de
Zoetermeerse ambitie om van De Entree een levendige en groene
stadswijk te maken met 4500 nieuwe woningen en voorzieningen.
Op 11 december liet hij zich in het Crown Business Center
uitgebreid informeren. Hij was zeer enthousiast over de visie van
het gebied en de aanpak vindt Rutte uniek voor Zoetermeer. De
Afrikaweg wordt de rode loper voor Zoetermeer. Volgens Rutte is
het gebied een voorbeeld voor andere steden, zoals Rijswijk.
Vooruitblik 2020
Het komende jaar hebben we weer veel te doen. Om De Entree
een groene en leefbare openbare ruimte te geven, maken we een
schetsontwerp voor het inrichtingsplan. Verder zal het
beeldkwaliteitsplan worden opgesteld. Dit is een belangrijk
ontwerpkader voor de marktinitiatieven. De planning van het
beeldkwaliteitsplan en het bestemmingsplan vindt u op
www.zoetermeer.nl/entreezoetermeer. Hier zijn ook uw
mogelijkheden voor zienswijzen en beroep aangegeven.
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Om de nieuwe stadswijk een eigen identiteit te geven zal
de gemeente samen met een bureau de gebiedsmarketing
oppakken. Begin volgend jaar zullen we de
gebiedsmarketing aan u presenteren. Ook willen we graag
nu al levendigheid in het gebied brengen door er tijdelijke
initiatieven te realiseren. Bewoners en organisaties
kunnen in het nieuwe jaar helpen met initiatieven in het
gebied. Wel zijn we hier afhankelijk van de bereidheid van
de eigenaren binnen het gebied om hieraan mee te
werken.
Informatiepunt
De gemeente zal in 2020 samen met de eigenaren in het
gebied een informatiepunt openen. Hier bent u van harte welkom met uw vragen, ideeën of om de
maquette te bekijken. We hopen u snel te laten weten waar en wanneer het informatiepunt opent.

Aanmelden voor deze nieuwsbrief
Het volgende nummer van deze nieuwsbrief verschijnt in een nieuw jasje en zal voortaan leesbaar zijn
op alle mobiele devices. Wilt u de nieuwsbrief De Entree blijven ontvangen? Dan hoeft u niets te doen.
Bent u ook geïnteresseerd in andere digitale nieuwsbrieven van de gemeente, dan kunt u zich
aanmelden via www.zoetermeer.nl/nieuwsbrieven.

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 ons nieuwe e-mailadres: Entree@zoetermeer.nl of bellen
via 14 079 (mw. Janmaat).
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