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Onderwerp: inloopbijeenkomst  Van der Valk hotel en tijdelijk casino 

 

 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Op 28 januari 2020 organiseren wij een inloopbijeenkomst over de ontwikkeling van een 

Van der Valk hotel en de ontwikkeling van een tijdelijk casino aan de Zilverstraat (zie de 

locatiekaart op de achterzijde van  deze brief). De bijeenkomst wordt georganiseerd door 

de gemeente Zoetermeer in samenwerking met Van der Valk Zoetermeer B.V. en Jack’s 

Casino. Als omwonende bent uw wellicht geïnteresseerd in de plannen voor het tijdelijke 

casino en de ontwikkeling van het hotel met faciliteiten. Daarom bent u van harte 

uitgenodigd aanwezig te zijn. 

 

Waar en wanneer? 

Datum  : dinsdag 28 januari 2020 

Tijd  : 19.00 uur - 21.00 uur (presentatie om 19.30 uur) 

Locatie  : Dekker (CD Bar), Scheglaan 12, Zoetermeer 

 

Programma 

Tussen 19.00 en 21.00 uur kunt u binnenlopen op een tijd die u het beste uitkomt. U kunt 
in gesprek gaan met verschillende deskundigen van de gemeente, Jack’s casino en Van 
der Valk. Om 19.30 uur is er een kort informatiemoment waar de plannen plenair worden 
toegelicht. Hierbij is ook wethouder Van Driel aanwezig. 
Voor zowel het tijdelijke casino als de hotelontwikkeling geldt dat  u tijdens de 
bijeenkomst de plannen kunt bekijken. Ook zal er aandacht zijn voor de inrichting van de 
openbare ruimte er omheen en krijgt u inzicht in de vervolgstappen voor beide plannen.   

 

Hotel Van der Valk 

Het plan aan de Zilverstraat betreft de ontwikkeling van een Van der Valk hotel van circa 

180 kamers met een restaurant, een casino, congresfaciliteiten, wellness- en 

fitnesactiviteiten. Het bestemmingsplan voor dit perceel grond moet worden gewijzigd om 

het hotel mogelijk te maken. Vooruitlopend op de ontwikkeling van het hotel zal Jack’s 

Casino in samenwerking met Van der Valk een tijdelijk casino realiseren. Het tijdelijk 

casino wordt geëxploiteerd tot aan de ingebruikname van het definitieve casino dat wordt 

ondergebracht in het hotel. De bijeenkomst op 28 januari gaat vooral over de komst van 

het tijdelijke casino en geeft een doorkijk naar de ontwikkeling van het hotel. 

De samenspraak met de omgeving is bepaald op het niveau van informeren over het 

ontwerp van het bouwplan, de locatie en situering en over het bouwvolume en de hoogte.  

Bezoekadressen 
Engelandlaan 502 
2711 EB Zoetermeer 
Stadhuisplein 1 
2711 EC  Zoetermeer 
 
Postadres 
Postbus 15 
2700 AA  Zoetermeer 
 
Telefoon 14 079 
www.zoetermeer.nl 
 
Datum 
13 januari 2020 
 
Uw kenmerk 
 
 
Ons kenmerk 
SO/PM/KK/0637410875 
 
Bijlagen 

 



 
 Dit bericht is automatisch gegenereerd en daarom niet ondertekend 

De samenspraak gaat op het niveau van raadplegen over het ontwerp van het openbare 

gebied en de overlastbeperkende maatregelen tijdens de bouw.  

 

Aanmelden 
Voor een goede voorbereiding van de avond vragen wij u zich van te voren aan te  
melden. Dit kan door een e-mail te sturen naar projectenpmv@zoetermeer.nl, met als  
onderwerp ‘Van der Valk’. U kunt zich ook telefonisch aanmelden via telefoonnummer 14 
079 (mw. M.Janmaat). 
 
Privacy 
Wij gebruiken uw e-mailadres alleen voor het toesturen van de verslagen van de 
samenspraak. Als wij uw gegevens hiervoor niet mogen bewaren, kunt u dit aan ons 
doorgeven. Dan verwijderen wij deze direct. Wij maken uw gegevens nooit openbaar. 
Meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens vindt u op 
www.zoetermeer.nl/privacy. 
 

Reageren en verslag 

Van de bijeenkomst wordt een sfeerverslag gemaakt dat binnen twee weken naar de 

deelnemers wordt gestuurd en op de gemeentelijke website wordt geplaatst. Voor een 

reactie op de plannen kunt u reageren tot uiterlijk 12 februari 2020 via 

projectenpmv@zoetermeer.nl. Uw reactie wordt opgenomen in een Eindverslag 

samenspraak dat na afronding van de samenspraak gemaakt. Dit eindverslag wordt 

gepubliceerd op onze website en krijgt u toegestuurd als u aanwezig was bij de 

bijeenkomst. 

 
Meer informatie 
Op de website www.zoetermeer.nl/vandervalk vindt u meer informatie over het initiatief. 
Hierop wordt op 29 januari de presentatie geplaatst. Wilt u meer weten over 
samenspraak in Zoetermeer? Kijk dan op https://doemee.zoetermeer.nl 
 
 
 
 
 

Namens burgemeester en wethouders van Zoetermeer, 

De teammanager Projecten van de afdeling Stedelijke Ontwikkeling 

 

 

 

Mw. M. van den Broek 
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Locatiekaart Van der Valk 

 


