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Onderwerp: Kom naar de update over De Entree 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

De afgelopen weken is veel werk verzet om de plannen voor de nieuwe stadswijk De Entree 

verder vorm te geven. Dit begon met een bewonersbijeenkomst in april waar een stroom aan 

creatieve ideeën tot stand kwam. Het Masterplan dat in februari 2019 is vastgesteld was het 

uitgangspunt. In twee vervolgsessies zijn deze ideeën door een groep van 50 

enthousiastelingen geselecteerd en verder uitgewerkt. Samen met het Masterplan werden dit 

de bouwstenen voor het nieuwe bestemmingsplan. Dit ronden we af met een bijeenkomst op 

18 september waar we u van harte voor uitnodigen.  

 

Update Entree 18 september 

In deze bijeenkomst blikken we terug op de samenwerking en vertellen we welke ideeën zijn 

verwerkt in een startnotitie voor het bestemmingsplan. Een belangrijke mijlpaal. De 

gebiedsontwikkeling begint nu echt goed vorm te krijgen. We praten u graag bij over wat de 

komende tijd op stapel staat.  

Wethouder Rosier doet de aftrap, er zijn verschillende presentaties, we vragen een aantal 

deelnemers naar hun ervaringen met de ideeënbijeenkomsten en u kunt met een drankje in 

de hand in gesprek met elkaar en met mensen van de gemeente. Avondvoorzitter is Dorine 

Cleton. Zij heeft ook de eerdere bijeenkomsten geleid. Komt u ook? 

 

Wanneer en waar bijeenkomst 

Datum: 18 september 2019 

Tijd: 19.30 – 21.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) 

Locatie: Boerhaavebuilding (voormalig IBM), Boerhaavelaan 11, Zoetermeer 

 

Aanmelden 

Voor een goede voorbereiding van de avond vragen we u zich van tevoren aan te melden. Dit 

kan door uiterlijk 13 september 2019 een e-mail te sturen naar projectenpmv@zoetermeer.nl, 

met als onderwerp ‘Entree’. U kunt zich ook telefonisch aanmelden via telefoon 14 079 (mw. 

M. Janmaat). 

 

Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt om u te informeren over de ontwikkeling van het 

Entreegebied. Uw e-mailadres zal op geen enkele manier openbaar worden gemaakt. 

Wilt u dat uw e-mailgegevens niet bewaard blijven bij de gemeente Zoetermeer, dan 

Bezoekadressen 
Engelandlaan 502 
2711 EB  Zoetermeer 
Stadhuisplein 1 
2711 EC  Zoetermeer 
 
Postadres 
Postbus 15 
2700 AA  Zoetermeer 
 
Telefoon 14 079 
www.zoetermeer.nl 
 
Datum 
4 september 2019 
 
Uw kenmerk 
 
 
Ons kenmerk 
SO/PM/2019/09 
 
Bijlagen 

 

mailto:projectenpmv@zoetermeer.nl


Deze brief is automatisch gegenereerd en daarom niet ondertekend 

kunt u dit altijd aangeven in uw mail. Uw e-mailgegevens worden dan direct verwijderd. 

Voor meer informatie over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan verwijzen wij u 

naar www.zoetermeer.nl/privacy. 

 

Meer informatie 

Meer informatie over het Entreegebied vindt u op www.zoetermeer.nl/entreezoetermeer. 

Hier kunt u bijvoorbeeld alle presentaties van de werkgroepen bekijken. 

 

 

 

Namens burgemeester en wethouders van Zoetermeer 

De Programmamanager van de Entree Zoetermeer 

 

R.A. Dalmeijer 

 

http://www.zoetermeer.nl/privacy
http://www.zoetermeer.nl/entreezoetermeer

