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Onderwerp: Voorbereiding nieuwe openbare verlichting Stadshart 

 

 

Geachte mevrouw, mijnheer, 
 
  
Graag informeer ik u via deze brief over de werkzaamheden die binnenkort plaats vinden 
in het Stadshart ter voorbereiding op de plaatsing van nieuwe openbare verlichting. 
 
 
Werkzaamheden en planning 
In week 18 start aannemer PCO met de voorbereidende werkzaamheden voor de 
plaatsing van de nieuwe openbare verlichting in het Stadshart.  
De huidige kabelstructuur is verouderd en niet geschikt voor de nieuwe verlichting. De 
nieuwe kabels worden grotendeels direct langs de gevels onder het straatwerk 
aangebracht. De werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van klinkers over een 
breedte van ca. 40 cm, het graven van een gleuf, plaatsen van kabels en het weer terug 
plaatsen van de klinkers. Tijdens de werkzaamheden zijn twee bestelbussen van PCO op 
het werk aanwezig. De bussen worden op een daarvoor aangewezen plek neergezet 
zodat de hinder beperkt blijft. De werkzaamheden nemen naar verwachting ca. 3 weken 
in beslag. In de bijlage van deze brief is een kaartje opgenomen met daarop de locaties.  
Tijdens de werkzaamheden blijven winkels en horeca aan de straten en pleinen 
bereikbaar. Na deze voorbereidende werkzaamheden zal in het najaar een begin 
gemaakt worden met de plaatsing van de nieuwe verlichting. Daarover krijgt u nog bericht 
van ons. 

  
Project Upgrade 
De plaatsing van de nieuwe openbare verlichting maakt onderdeel uit van het project 
Upgrade. De gemeente Zoetermeer werkt samen met Unibail – Rodamco - Westfield en 
andere eigenaren in het Stadshart aan een volledig nieuwe uitstraling met meer kleur en 
sfeer. Winkelpanden worden groter, het openbaar gebied wordt aangepakt en de 
parkeergarages worden opgeknapt. Meer informatie over dit project vindt u op: 
www.zoetermeer.nl/upgradestadshart 
 
Informatie 
Uiteraard probeert de aannemer de werkzaamheden met zo min mogelijk overlast uit te 
voeren.  
 
Heeft u naar aanleiding van deze brief vragen dan kunt u contact opnemen met de 
omgevingsmanager mevrouw P. Ammerlaan via telefoonnummer 06-29239909 of een e-
mail sturen aan projectenpmv@zoetermeer.nl onder vermelding van: Project Upgrade. 
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Digitale nieuwsbrief Binnenstad 

Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen in de binnenstad? U kunt zich opgeven 

voor de digitale Nieuwsbrief Binnenstad via www.zoetermeer.nl/nieuwsbrieven.  

 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Karin Kampmeijer (projectmanager) 
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