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Betreft Werkzaamheden kruispunt Brusselstraat-Hogerop 
 
 

Geachte heer/mevrouw, 
 
De binnenstad van Zoetermeer is het levendige en groene centrum van de stad Zoeter-
meer. Het is een plek die de gemeente graag samen met haar inwoners en partners blijft 
ontwikkelen. 
 
Het Stadshart 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 op-
dracht van gemeente Zoetermeer. 
 
Binnenkort starten wij met asfalteringswerkzaamheden op de Brusselstraat. Met deze brief 
informeren wij u over deze werkzaamheden.  
 
Werkzaamheden 
Van 26 tot 30 oktober voeren wij werkzaamheden uit ter hoogte van de bocht bij het 
politiebureau en vervangen we een stuk van het trottoir bij het kruispunt met Hogerop.  
Van 2 tot 6 november frezen we het asfalt, brengen we nieuw asfalt aan en richten we de 
drempel op het kruispunt met Hogerop opnieuw in. Op de achterzijde van deze brief geven 
wij het werkvak weer met de verschillende startdata.  
 
Bereikbaarheid 
Tijdens de werkzaamheden in week 44 (26 t/m 30 oktober) blijft de Brusselstraat 
toegankelijk voor verkeer. Vanaf maandag 2 tot vrijdag 6 november is de Brusselstraat 
minder goed bereikbaar in verband met werkzaamheden aan het asfalt.  
Op dinsdag 3 november voeren we freeswerkzaamheden uit op de Brusselstraat. De laad- 
en loszone is dan slecht bereikbaar.  
Van 2 t/m 4 november kan bestemmingsverkeer de Brusselstraat via de Andorralaan en 
Buitenom bereiken. Eenrichtingsverkeer wordt dan tijdelijk opgeheven. De aanrijroute is 
weergegeven op de kaart op de achterzijde van deze brief. De omleiding geven wij aan met 
bebording.   
 

Aan de bewoner/gebruiker van dit pand 



 

 

2 / 2 

Bunnik Groep verrijkt Nederlandse bodem 
Werkzaamheden en leveringen worden 
uitgevoerd volgens de algemene voorwaarden 
welke zijn gedeponeerd bij de KvK. 

 

Op 5 en 6 november brengen we het asfalt en de markering aan in de Brusselstraat. De 
Brusselstraat is dan afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. We zetten hierbij 
verkeersregelaars in. 
Het is op 5 en 6 november niet mogelijk om te laden en lossen in de Brusselstraat.  
Indien u een levering verwacht, verzoeken we u om contact met ons op te nemen (zie 
Contact). We maken dan afspraken met ons buurtmaatje en de verkeersregelaars om de 
levering zo soepel mogelijk te laten verlopen voor u.  

Bouwapp  
Om de werkzaamheden van dichtbij te volgen downloadt u de vernieuwde Bouwapp, her-
kenbaar aan de gele helm, uit de Appstore of Playstore. In de Bouwapp zoekt u op project-
naam ‘Upgrade Stadshart Zoetermeer’. Als u het project aanmeldt als favoriet, dan ont-
vangt 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 digi-
tale 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 stadshart@bunnikgroep.nl. Daarnaast 
bent u elke dinsdag van 14u tot 16u welkom bij het een inloopspreekuur in Het Rond 30.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Alexandra Braas 
Omgevingsmanager 
 

 
Locatie werkvak 


