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Onderwerp: Uitnodiging participatie woningbouw Cadenza 2 

 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

Op 16 maart jl. heeft u een brief ontvangen over de woningbouwplannen op 

de locatie Cadenza 2 aan de Italiëlaan. In deze brief vertelden wij u over de 

digitale participatie via de website doemee.zoetermeer.nl en over de digitale 

participatiebijeenkomst op 22 april a.s. In deze brief vindt u hier meer 

informatie over. 

Participatie via doemee.zoetermeer.nl 

Zoals we in de vorige brief hebben aangegeven, is het door de huidige 

coronamaatregelen helaas niet mogelijk om persoonlijk met u in gesprek te 

gaan in een fysieke bijeenkomst. Daarom start de digitale participatie via de 

website  doemee.zoetermeer.nl. Via deze website kunt u tot en met 15 

april reageren op het plan, uw eventuele vragen stellen en/of 

aandachtspunten meegeven. 

Digitale participatiebijeenkomst 22 april 

Wilt u aanvullend ook graag in gesprek met de gemeente en de 

ontwikkelaar over de woningbouwplannen, dan bent u van harte welkom bij 

de digitale bijeenkomst op 22 april a.s. De bijeenkomst (gehouden via 

Zoom) begint om 19.00 uur en duurt tot ongeveer 20.30 uur. Bij veel 

aanmeldingen organiseren we mogelijk een tweede avond om iedereen de 

ruimte te bieden om vragen te stellen en te reageren. Zowel de ontwikkelaar 

als de gemeente zijn aanwezig om het ontwerp te presenteren, het proces 

toe te lichten en uw vragen te beantwoorden. Ook de input die we via Doe 

Mee verzamelen, komt waar mogelijk terug tijdens de presentaties of 

verwerken we in het verslag. 
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Programma digitale bijeenkomst van 19.00 tot 20.30 uur: 

• Welkom door voorzitter. 

• Opening door wethouder Paalvast. 

• Toelichting ruimtelijke procedure en planning door projectmanager 

Bart de Boer, gemeente Zoetermeer. 

• Introductie en toelichting op het bouwplan door ontwikkelaar 

Stadswaarde. 

• Toelichting van de planning en vervolgstappen door de gemeente. 

• Gesprek met aanwezigen. 

• Toelichting vervolg participatie. 

• Afronding. 

Aanmelden bijeenkomst en instructie 

Wilt u zich aanmelden voor de digitale participatiebijeenkomst van 22 april, 

stuur dan een e-mail naar projectenpmv@zoetermeer.nl met als onderwerp 

‘Cadenza 2’ of bel met 14 079 (u kunt vragen naar dhr. B. de Boer). Graag 

ontvangen wij uw aanmelding uiterlijk 15 april 2021. Na de aanmelding 

krijgt u de uitnodiging voor de digitale bijeenkomst per mail toegestuurd, 

samen met een instructie over hoe u kunt deelnemen aan deze 

bijeenkomst. 

Sfeerverslag 

Van de digitale bijeenkomst op 22 april wordt een sfeerverslag gemaakt dat 

binnen twee weken naar de deelnemers wordt gestuurd en op 

doemee.zoetermeer.nl  wordt geplaatst.  

Eindverslag participatie 

U kunt nog tot twee weken na de bijeenkomst uw vragen stellen of een 

reactie geven via projectenpmv@zoetermeer.nl onder vermelding van 

‘Cadenza 2’. Dat is uiterlijk 6 mei 2021. Uw reactie wordt opgenomen in een 

eindverslag participatie dat na afronding van de participatie wordt gemaakt. 

Dit eindverslag wordt na besluitvorming door het college van B&W 

gepubliceerd op www.zoetermeer.nl/cadenza2 en krijgt u toegestuurd als u 

uw e-mailadres doorgeeft. 
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Privacy 

Wij gebruiken uw e-mailadres alleen voor het toesturen van de verslagen 

van de participatie. Als wij uw gegevens hiervoor niet mogen bewaren, dan 

kunt u dat doorgeven. Dan verwijderen wij uw gegevens direct. Wij maken 

uw gegevens nooit openbaar. Meer informatie over het gebruik van 

persoonsgegevens vindt u op www.zoetermeer.nl/privacy. 

Verhuur-/verkoop informatie  

De plannen zijn nog niet in het stadium dat tijdens de avond verhuur- of 

verkoop informatie getoond of verstrekt kan worden. Houd de 

projectwebsite in de gaten voor de meest recente informatie: 

www.zoetermeer.nl/cadenza2.  

 

lk ga ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Bart de Boer 

Projectmanager Cadenza 2 
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