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Onderwerp: Start bouw 27 appartementen Plataanhout 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

Woningcorporatie De Goede Woning heeft groen licht gekregen voor de  

start van de bouw van 27 appartementen aan het Plataanhout.  

Als gemeente willen wij u samen met De Goede Woning en bouwbedrijf  

Van der Lecq en Droogers informeren over de stand van zaken. 

Vergunning verleend 

De vergunning om het appartementencomplex te bouwen is verleend en het  

bestemmingsplan is vastgesteld en onherroepelijk. De Goede Woning streeft ernaar om in  

februari 2021 te starten met de bouw. Naar verwachting kunnen de woningen in maart 2022  

worden opgeleverd. 

Werkzaamheden 

In januari 2021 beginnen de voorbereidende werkzaamheden in opdracht van de gemeente. Als 

eerste maakt een aannemer het perceel bouwrijp. Dit houdt in: riolering aanbrengen, struweel 

weghalen en de kap van 10 bomen. De kapvergunning hiervoor is inmiddels afgegeven. In bijlage 

1 kunt u zien om welke bomen het gaat. 

Route bouwverkeer 

Het bouwverkeer volgt een verplichte aanrijroute naar de bouwplaats. Deze route wordt met 

borden aangegeven. U ziet de aanrijroute op het kaartje, bijlage 2 van deze brief. 

Fietspad afgesloten 

De hoofdentree van de bouwplaats is te vinden aan het begin van het fietspad, ter hoogte van de 

kruising Plataanhout en Perobahout. Het bouwverkeer moet hierdoor via het bestaande fietspad 

naar het bouwterrein rijden. In verband met de veiligheid sluiten we het fietspad gedeeltelijk af 

tijdens de bouwperiode. Fietsers kunnen gebruik maken van een omleidingsroute die ter plaatse 

wordt aangegeven. 

Bij de tweede uitrit van de bouwplaats zijn tijdens de bouw enkele parkeerplaatsen buiten gebruik. 
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Bouwhekken 

Na het bouwrijp maken begint de aannemer in februari met het inrichten van het bouwterrein. Om 

het volledige bouwterrein worden bouwhekken geplaatst. U kunt de inrichting van het bouwterrein 

zien op bijgevoegd kaartje in bijlage 3. 

Voorkomen overlast 

Alle partijen doen er alles aan om de overlast van de bouwwerkzaamheden voor u zoveel mogelijk 

te beperken en de veiligheid te garanderen. Zij streven ernaar u tijdig over de werkzaamheden te 

informeren. De Goede Woning houdt u tijdens de bouw via een nieuwsbrief op de hoogte. Mocht u 

vragen of opmerkingen hebben over de bouwwerkzaamheden, dan kunt u terecht bij het 

bouwbedrijf of de aannemers via: 

Van der Lecq en Droogers: 

Dhr. J. Storre 

E-mail: info@ledro.nl 

Telefoon: 010-521 3944  

 

De Goede Woning:  

Dhr. J.A. van der Windt  

Telefoon: 079-343 8000 

Website 

Op de website www.zoetermeer.nl/plataanhout kunt u alle voorgaande informatie terugvinden over 

de woningen aan het Plataanhout.  

Overige informatie 

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze brief, dan kunt u contact opnemen met de 

gemeente Zoetermeer, mw. V. Vrubleuskaya via telefoonnummer 14 079 of stuur een e-mail aan: 

projectenpmv@zoetermeer.nl. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens burgemeester en wethouders van Zoetermeer, 

De manager projecten van de afdeling Stedelijke Ontwikkeling, 

 

 

Mevrouw mr. Y.J.M. Breugem-Kosters 

 

 

 

Deze brief is niet van een ondertekening voorzien. De gemeente heeft het akkoord 

van de ondertekenaar en dit digitaal gearchiveerd. 
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