
Woningbouwplan
Willem Dreeslaan

Informatieavond

16 oktober 2019



Programma

19:00 Inloop, eerste vragen bij panelen

19:30 Start toelichting door voorzitter Willem Crebolder

19:35 Noodzaak van bouwen: wethouder Robin Paalvast

19:45 Presentatie bouwplan Van der Kooy Vastgoed

- bouwplan: Timo Broersen

- terreininrichting, parkeren en wijziging plan: Martijn Tillema

- inpassing openbaar gebied: Martijn Tillema

20:30 Planologische procedure en planning: Pieter Snelders

20:45 Afsluiting toelichting, verdere vragen bij panelen 



Wat is aan deze avond 
voorafgegaan? 

• Mei 2018: start samenspraak – 1e

bewonersavond (inloop).

• T/m juli 2018: indienen schriftelijke vragen en 

opmerkingen.

•Najaar 2018: gesprekken met indieners 

schriftelijke vragen. 

• 2018-2019: haalbaarheidsonderzoek.



Stand van zaken

T.o.v. vorige informatieavond is het ontwerp 

uitgewerkt en nader onderzocht, met name voor 

de ingebrachte reacties:

• Ontwerp van architect en inrichting buitenruimte;

• Milieukundige onderzoeken. 



Bouwplan

-Stand van zaken 

bewonersavond mei 2018

-Vertrekpunt voor uitwerken 

voorlopig ontwerp



Bouwplan



Bouwplan



Inrichting privéterrein en 
openbaar gebied



• Referentiebeelden voor mogelijke inrichting

Inrichting privé-terrein



• Wijzigingen aan inrichtingsplan om bouwplan beter af te scheiden 
en hinder van inschijnende koplampen te verminderen.

Wijziging plan door samenspraak



Parkeren (privé)

Totaal 81 parkeerplaatsen - 49 toegewezen plekken en 32 vrij uitwisselbaar



Planologische procedure



Milieukundige onderzoeken

• Bedrijven- en milieuzonering;

• Externe veiligheid;

• Luchtkwaliteit;

• Ecologisch onderzoek;

• Akoestisch onderzoek (industrie en 

wegverkeer);

• Geuronderzoek.



Indicatieve planning

• Collegebesluit afronding 

samenspraak nov 2019

• Verder uitwerken bouwplan (Vd Kooy) okt – mrt 2020

• Vaststellen uitgangspunten 

incl. grondexploitatie (raadsbesluit) nov – mrt 2020

• Indienen omgevingsvergunning (Vd Kooy) na mrt 2020 

• Afgifte vergunning (26 wkn) okt 2020 

• Start bouw, bouwtijd circa 1,5 jaar

(mits geen bezwaar/beroep) eind 2020



Tot slot 

• Presentatie wordt deze week gepubliceerd op 

www.zoetermeer.nl/willemdreeslaan-stephensonstraat

• Meldt u aan voor ‘Berichten over uw buurt’ op de website 

van www.overheid.nl

• Een verslag van deze avond wordt binnen twee weken op 

de website geplaatst

• Eindverslag samenspraak wordt opgesteld en daarna 

vastgesteld door het college van B&W

• Voor verdere vragen verwijzen we naar de specialisten bij 

de panelen




