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Onderwerp: ontwikkeling en realisatie deelgebied Milena 	 Datum 

1 9 SEP. 2016 
Uw kenmerk 

Geachte heer, mevrouw, 

Graag informeren wij u over de voortgang van het project Katwijkerlaantracé en dan met 
name het plan voor uw woonbuurt "de Milenagang". 

Uitwerking plan Milena 
Zoals bekend heeft de gemeenteraad op 23 mei 2016 de onderstaande variant 
vastgesteld voor deelgebied Milena van het Katwijkerlaantracé. In onze brief van begin 
juni 2016 hebben we aangegeven dat de gemeente en de ontwikkelaar op basis van de 
vastgestelde variant en binnen deze kaders een plan zullen ontwikkelen per deelgebied 
en ook per deelgebied de samenspraak verder willen organiseren. 

Voor deelgebied Milena betekent dit dat de door de gemeente gekozen ontwikkelaar, De 
Goede Woning (DGW), aan een plan voor 48 zorgwoningen werkt. DGW en 
zorgaanbieder Fundis werken deze plannen uit in een voorlopig bouwplan. 
Naast deze zorgwoningen komen er in de toekomst in het deelgebied Milena ook 
levensloopbestendige appartementen. Dit zijn appartementen gericht op senioren. 
Hierover is naar verwachting uiterlijk in 2018 meer duidelijk. Allereerst wordt er werk 
gemaakt van het zorggebouw voor Fundis (links op onderstaand kaartje aangegeven). 

Bestemmingsplan en informatiebijeenkomst 
De gemeente en DGW nodigen u binnenkort uit voor een informatiebijeenkomst eind 
oktober 2016 om u te informeren over het schetsontwerp voor het zorggebouw. Tijdens 
deze bijeenkomst willen we u ook informeren over de bestemmingsplanprocedure, die 
noodzakelijk is om de parkeerplaatsen aan de zijde Nathaliegang te kunnen aanleggen. 
Tenslotte is de gemeente benieuwd welke ideeën u heeft voor het groene middenterrein 
aan de zijde Milenagang. 
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Deelgebied Milenagang — Variant C. 

Ons kenmerk 
SO/PM/MG/16.10013 
Bijlagen 



Meer informatie 
Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze brief of benieuwd zijn naar de 
stand van zaken van de andere deelgebieden (Agaat en Zenobia), dan kunt u contact 
opnemen met de gemeente Zoetermeer, mw. M. Janmaat, via telefoonnummer 14 079 of 
een e-mail sturen aan: projectenpmv@zoetermeer.nl.  Op de website van de gemeente 
Zoetermeer (www.zoetermeer.nlikatwijkerlaantrace) kunt u alle relevante en actuele 
informatie terugvinden over het Katwijkerlaantracé . 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Namens burgemeester en wethouders van Zoetermeer 
D- tea . •• -neger Projectmanagement van de afdeling Stedelijke Ontwikkeling 

wok 
. van den Broek 


	Page 1
	Page 2

