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Onderwerp: Uitnodiging bijeenkomst woningbouw Aletta Jacobslaan/ Hugo de Grootlaan

Geachte heer, mevrouw,

Graag nodigen wij u uit voor de tweede bijeenkomst over de woningbouwplannen aan de
Aletta Jacobslaan/ Hugo de Grootlaan. Deze informatieavond vindt plaats op:

donderdag í2 september 20í9 van 19.00 - 21.00 uur in het Silverdome

Stand van zaken
Op 10 iuli 2018 heeft de eerste bijeenkomst over dit project plaatsgevonden. Op die
avond hebben wij omwonenden en belangstellenden geïnformeerd over de voorgenomen
woningbouw en reacties opgehaald over dit plan. Naar aanleiding van deze bijeenkomst
zijn veel reacties binnengekomen. Op 23 oktober heeft een toelichtend gesprek met de
vragenstellers plaatsgevonden. De inbreng van omwonenden heeft geleid tot
aanpassingen van het bouwplan door ontwikkelaar Van der Kooy Vastgoed.

Bijeenkomst I 2 september
Op 12 september zal de ontwikkelaar het aangepaste plan aan u presenteren. Ook geeft
de gemeente informatie over de vervolgstappen, waaronder de wijziging van het
bestemmingsplan. De bijeenkomst vormt de afsluiting van de samenspraak over het
project Aletta Jacobslaan/ Hugo de Grootlaan. Van het samenspraaktraject wordt een
eindverslag gemaakt dat na besluitvorming door het college van B&W ook op de website
wordt geplaatst.

Waar en wanneer
Datum: donderdag 12 september 2019
Tijd: 19.00 - 21 .00 uur (om 19.30 start een plenaire presentatie)
Locatie: silverdome, Van der Hagenstraat 20 in Zoetermeer, u kunt gebruik

maken van de ingang van het Grandcafé, gelegen tussen ingang Noord
en ingang West.

Aanmelden
Voor een goede voorbereiding van de informatieavond vragen wij u zich aan te melden.
Dit kan bij voorkeur door een e-mail te sturen naar proiectenpmv@zoetermeer.nl, met als
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onderwerp'Aletta Jacobslaan/ Hugo de Grootlaan' en uw naam. U kunt zich eventueel

ook telefonisch aanmelden bij mevrouw K. Langeveld via telefoonnummer 14 079.

Privacy
Na 12 september 2019 wordt uw e-mailadres direct venvijderd. Wij maken uw gegevens

nooit openbaar. Meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens vindt u op

www. zoetermeer. nl/orivacy.

Meer informatie
Op www.zoetermeer.nl/alettajacobslaan-hugodeqrootlaan vindt u meer informatie,

waaronder de verslagen van de bijeenkomst van 10 juli 2018 en van het toelichtende

gesprek van23 oktober 2018.

Graag tot ziens op 12 september 2019

Met vriendelijke groet,

namens het college van burgemeester en wethouders van Zoetermeer,

de teammanager Grondzaken van de afdeling Stedelijke Ontwikkeling,

R.P.J. Sinnige

Dit bericht is automatisch gegenereerd en daarom niet ondertekend-

Pagina 2 van 2


