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Onderwerp: voortgang deelgebied Milena 

Geachte heer, mevrouw, 

Voor het project Katwijkerlaantracé, deelgebied Milena, heeft op woensdag 30 november 
2016 een informatiebijeenkomst plaats gevonden. Graag informeren wij u over de 
voortgang. 

Openbaar gebied 
Tijdens de bijeenkomst hebben wij met de aanwezige bewoners gesproken over de 
inrichting van het openbare gebied. Verschillende omwonenden hebben hiervoor de 
enquête ingevuld. De uitkomst van de enquête is dat de Prunus Umeniko (sierkers) als 
vervangende boomsoort is uitgekozen voor de huidige bomen aan de Milenagang. En 
voor het middengebied ging de voorkeur uit naar een rozentuin. Zie de bijlage voor een 
reactie van de gemeente op de vragen die zijn gesteld en de opmerkingen die zijn 
gemaakt. 
De gemeente werkt dit uit tot een Voorlopig Ontwerp (VO) en zal dit vervolgens in een 
bijeenkomst met u bespreken. Ook hebben wij het parkeren aan de zijde Nathaliegang 
uitgewerkt en hiervoor de benodigde vergunningen aangevraagd. Om de bomen in het 
najaar te verplanten vraagt de gemeente op korte termijn de benodigde (kap)vergunning 
aan. Het doel is de bomen te verplanten en niet te kappen. 

Zorggebouw 
De Goede Woning (DGW) heeft voor de bouw van het zorggebouw met 48 zorgwoningen 
voor WelThuis (Fundis) in februari 2017 de vergunningaanvraag ingediend. De start van 
de bouw is voorzien voor september-oktober 2017. Op de gemeentelijke website vindt u 
een impressie van het gebouw. 

Appartementengebouw 
De gemeente wil in het tweede appartementengebouw aan de Milenagang 
levensloopbestendige woningen laten ontwikkelen en realiseren. Er wordt uitgegaan van 
huurwoningen. Dura Vermeer zal hiervoor een plan opstellen. In de tweede helft van 
2017 kan de ontwikkelaar dit aan u presenteren. 
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— 1 FEB. 2017 
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Ons kenmerk 
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1 



M. van den Broek 

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 (www.zoetermeer.nl/katwijkerlaantrace)  kunt u alle 
relevante en actuele informatie terugvinden over het Katwijkerlaantracé. 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

De teammanager van het team Projectmanagement, 
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