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Betreft Start werkzaamheden Hogerop – fase 18  
 
 
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.  
Onderdeel hiervan is het opknappen van het openbaar gebied in het Stadshart.  
 
De werkzaamheden voor het opknappen van het openbaar gebied voor dit project Upgrade Stads-
hart voeren wij, aannemer Bunnik Groep, tot eind april 2022 uit in opdracht van gemeente Zoeter-
meer.  
 
Binnenkort starten wij met onze werkzaamheden in de nabijheid van uw pand. Met deze brief 
informeren wij u over de werkzaamheden.  
 
Werkzaamheden 
Op woensdag 15 september 2021 starten wij met onze werkzaamheden aan Hogerop. Ons werkvak 
loopt vanaf de achterzijde van winkel Vegro Zorgwinkel (Het Rond 2) tot winkel Superlicht 
Verlichting Zoetermeer op Hogerop 14. De werkzaamheden van fase 18 bestaan onder andere uit 
het opbreken van de bestrating, aanbrengen van putten voor de hemelwaterafvoer en het opnieuw 
aanbrengen van bestrating. Deze werkzaamheden duren circa 3 weken.  
 

Bereikbaarheid 
Tijdens onze werkzaamheden blijft dit gedeelte van Hogerop toegankelijk voor voetgangers en 
ander verkeer. Wanneer wij direct voor een ingang of deur werken, houden wij deze bereikbaar 
door middel van loopschotten. De werkzaamheden voor in- en uitgangen stemmen wij van tevoren 
af met de winkeleigenaar. 

 

 

Aan de bewoner/gebruiker van dit pand 
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BouwApp  
Wilt u de werkzaamheden van dichtbij volgen? Download dan de vernieuwde BouwApp, herken-
baar aan de gele helm, uit de Apple App Store of Google Play Store. In de BouwApp zoekt u op pro-
jectnaam ‘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 onze werkzaamheden, dan kunt u deze aan mij stellen in mijn rol als 
omgevingsmanager, of aan mijn collega Sietse Willers, via 06 – 38 10 69 38 of per email 
stadshart@bunnikgroep.nl  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Alexandra Braas 
Omgevingsmanager 

 
Rood gearceerd: locatie werkgebied vanaf 15 september – 1 oktober 2021 
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