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Onderwerp: start werkzaamheden bouwrijp maken t.b.v. woningbouwontwikkeling  

Kleurlaan/Paletsingel   

 

 

 

 

Geachte betrokkene, 

 

 
Woningcorporatie De Goede Woning heeft groen licht gekregen voor de start van de 
bouw van 62 appartementen aan de Kleurlaan/Paletsingel. Als gemeente willen wij u 
samen met De Goede Woning informeren over de stand van zaken. 

 

Vergunning verleend 

De vergunning om het appartementengebouw te kunnen bouwen is onlangs verleend en 

onherroepelijk. Voordat De Goede Woning kan starten met de bouw zal de gemeente het 

gebied bouwrijp maken.   

 

Werkzaamheden bouwrijp maken 

Op 4 oktober 2021 start een aannemer in opdracht van de gemeente met de 

werkzaamheden voor het bouwrijp maken. Dit bestaat uit: riolering aanbrengen en de 

aanleg van de bouwwegen van de bouwplaatsinrichting. Op de bijgevoegde tekening zijn 

deze werkzaamheden aangegeven. De werkzaamheden aan het Parelgrijs en het 

bouwterrein zijn hierin met grijze arcering aangegeven. De planning is dat in de week van 

5 november 2021 de werkzaamheden van het bouwrijp maken zijn afgerond. 

 

Verkeersmaatregelen Parelgrijs 

Voor de aansluiting van de nieuwe woningen op het bestaande riool zal de rijweg van 

Parelgrijs gedurende twee periodes worden afgesloten voor doorgaand verkeer. Tijdens 

de afsluiting kan van beide kanten geen gebruik gemaakt worden van de rijweg en een 

aantal parkeerplaatsen. De woningen zijn wel te voet bereikbaar. Ook wordt de laadpaal  

verplaatst naar de overzijde van de weg (Parelgrijs). De exacte planning van de 

verkeersmaatregelen is nog niet bekend. Hierover ontvangt u nog informatie. 

 

Start bouw 

Na het bouwrijp maken kan de bouw van de woningen beginnen. Deze werkzaamheden 

starten met het plaatsen van bouwhekken rond het bouwterrein. De aannemer van De 

Goede Woning zal u voor de start van de bouw informeren over de 

uitvoeringswerkzaamheden van de bouw.  
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Heeft u nog vragen? 

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

mogelijk te beperken en de veiligheid te garanderen. Voor vragen of opmerkingen kunt u 

mailen naar projectenpmv@zoetermeer.nl met als onderwerp ‘bouwrijp maken Kleurlaan’. 

Voor de meest recente informatie kunt u de projectwebsite van de gemeente bezoeken: 

www.zoetermeer.nl/woningbouwkleurlaan en de website van De Goede Woning: 

www.dgw.nl/paletsingel 

 

 

Namens het college van burgemeester en wethouders van Zoetermeer, 
projectmanager van het Projectenbureau, 

 

 

B.T. Bodzinga  

 

 

 

 

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

het akkoord van de ondertekenaar en dit digitaal gearchiveerd 
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