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Betreft Startwerkbrief 
 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
De binnenstad van Zoetermeer is het levendige en groene centrum van de stad. Het is een 
plek die de gemeente graag samen met haar inwoners en partners blijft ontwikkelen. Zodat 
mensen hier met plezier komen recreëren, werken en wonen nu en in de toekomst. 
 
Het Stadshart van Zoetermeer krijgt de komende jaren een volledig nieuwe uitstraling met 
meer kleur en sfeer. De werkzaamheden voor het opknappen van het openbaar gebied 
voor dit project Upgrade Stadshart voeren wij, aannemer Bunnik Groep, de komende twee 
jaar uit in opdracht van gemeente Zoetermeer. We kijken ernaar uit om te beginnen! In 
deze brief informeren wij u over de werkzaamheden.  
 
Werkzaamheden en planning 
Sinds vorige week zijn we gestart met de inrichting van het werkterrein. Vanaf maandag 14 
september gaan wij écht aan het werk. We starten in fase 1 met onze werkzaamheden op de 
Warande. Onze werkzaamheden bestaan onder andere uit het opbreken van de bestrating, 
aanleggen hemelwaterriool en aanbrengen bestrating. De werkzaamheden in fase 1 duren 
ongeveer drie weken. Na de Warande werken we verder bij Het Rond in fase 2.  
 
Werkwijze en bereikbaarheid 
Om de bereikbaarheid van woningen en winkels te borgen richten we onze werkvakken in 
de lengte in, in plaats van in de breedte. Dit betekent dat we de straat steeds van een gevel 
tot halverwege de straat opbreken, en pas met de andere helft starten als de eerste helft 
nieuw is aangelegd. Wanneer wij voor een ingang werken, houden wij deze bereikbaar 
door middel van loopschotten. De werkzaamheden direct voor de entree van de winkels 
voeren wij zoveel mogelijk voor 9:30 uur uit en stemmen wij van tevoren af met de 
winkeleigenaar.  
 
 
 
 

Aan de bewoners/gebruikers van dit pand 
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Informatiepunt en inloopspreekuur 
Vanaf 22 september openen wij een informatiepunt in Het Rond 30. Hier organiseren we 
tijdens de loop van het project informatiebijeenkomsten, en houden we iedere 
dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 ons wekelijkse inloopspreekuur. Onze uitvoerder en 
omgevingsmanager zijn dan beschikbaar om uw vragen te beantwoorden. U bent van 
harte welkom! 
 
Corona-maatregelen 
Wilt u langskomen op het spreekuur? Meld u dan aan via stadshart@bunnikgroep.nl of  
06 38 10 69 38. Zo houden wij zicht op hoeveel mensen tegelijkertijd langs komen, en 
kunnen wij ons aan de corona-maatregelen houden. 

 
Fasering 
Op de website van Gemeente Zoetermeer en via onze Bouwapp delen wij meer informatie 
met u over de planning en fasering van de werkzaamheden. Denk hierbij aan de volledige 
faseringskaart en de meest recente data voor de start en het opleveren van nieuwe fases. 
Hieronder leggen we uit hoe u het project Upgrade Stadshart Zoetermeer op de Bouwapp 
vindt. 
 
Bouwapp 
Wilt u de werkzaamheden van dichtbij volgen? Download dan de vernieuwde Bouwapp, 
herkenbaar aan de gele helm, uit de Appstore of Playstore. In de Bouwapp zoekt u op 
projectnaam ‘Upgrade Stadshart Zoetermeer’. Als u het project aanmeldt als favoriet, dan 
ontvangt u berichten als wij nieuwe informatie online zetten.  
 
Website en digitale nieuwsbrief binnenstad 
Meer informatie over het project Upgrade Stadshart, zoals het definitieve ontwerp, vindt u 
op de website van de gemeente:  www.zoetermeer.nl/upgradestadshart. Om op de hoogte 
te blijven van algemene ontwikkelingen in de binnenstad, kunt u zich opgeven voor de 
digitale Nieuwsbrief Binnenstad via www.zoetermeer.nl/nieuwsbrieven.  
 
Contact 
Heeft u vragen over onze werkzaamheden, dan kunt u deze aan mij stellen in mijn rol als 
omgevingsmanager via 06 – 38 10 69 38 of per email via stadshart@bunnikgroep.nl. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Alexandra Braas 
Omgevingsmanager 
 


