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Datum  26 januari 2021 Uw referentie  
Behandeld door Alexandra Braas Onze referentie SHZ2020-AB-010 
  
Betreft Kappen bomen t.h.v. Promenadeplein en Hogerop 
 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
De binnenstad van Zoetermeer is het levendige en groene centrum van de stad Zoetermeer. 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. On-
derdeel hiervan is het opknappen van het openbaar gebied in het Stadshart. De werkzaamheden 
voor het opknappen van het openbaar gebied voor dit project Upgrade Stadshart voeren wij, aan-
nemer Bunnik Groep, tot eind april 2022 uit in opdracht van gemeente Zoetermeer.  
 
Als onderdeel van het herinrichten van het Stadshart, zullen wij enkele bomen kappen. Hiervoor 
heeft de gemeente een kapvergunning afgegeven. Met deze brief informeren wij u over deze 
werkzaamheden.  
 
Groenwerkzaamheden in het Stadshart 
Begin februari zullen wij negen bomen kappen ter hoogte van het Hogerop en het Promenadeplein. 
Wij kappen de bomen voor de start van het broedseizoen. Voor de gekapte bomen komen nieuwe 
bomen terug binnen de grenzen van het projectgebied. Meer informatie over het project Upgrade 
Stadshart vindt u terug via de website van de gemeente: www.zoetermeer.nl/upgradestadshart. 
 
De te kappen bomen worden gemarkeerd. Op afbeelding 1 en 2 is te zien welke dit zijn (rood 
omcirkeld). 

Afbeelding 1: Promenadeplein  

Aan de bewoner/gebruiker van dit pand 
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Afbeelding 2: Hogerop  

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 Bin-
nenstad via www.zoetermeer.nl/nieuwsbrieven.  

Contact 
Heeft u vragen over de te kappen bomen of over het ontwerp? Dan kunt u deze richten aan P.A.M. 
Ammerlaan, via mailadres p.a.ammerlaan@zoetermeer.nl. Mevrouw Ammerlaan werkt als 
omgevingsmanager voor gemeente Zoetermeer, op het project Upgrade Stadshart. 
 
Heeft u overige vragen over de werkzaamheden van Bunnik Groep, dan kunt u contact opnemen met 
ons via 06 – 38 10 69 38 of per email stadshart@bunnikgroep.nl. In verband met de maatregelen 
tegen het Covid19-virus is er momenteel geen inloopspreekuur in Het Rond 30. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Alexandra Braas 
Omgevingsmanager Bunnik Groep B.V. 
 
  


