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Betreft Restwerkzaamheden en opleverpunten Upgrade Stadshart Zoetermeer 2022 
 
Beste bewoners en ondernemers, 
 
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. Afgelopen tijd hebben wij, 
aannemer Bunnik Groep, werkzaamheden uitgevoerd aan het Stadshart tot het einde van 2021 in opdracht 
van gemeente Zoetermeer. 
 
Restwerkzaamheden en opleverpunten 
Sinds deze week hebben wij onze werkzaamheden in het Stadshart hervat. De restwerkzaamheden en 
opleverpunten die wij in 2022 uitvoeren, duren tot eind kwartaal 1 van 2022. Onder andere het aanbrengen 
van zitelementen, het aanbrengen van beplanting en het afmaken van het straatwerk vallen onder deze 
restwerkzaamheden. Deze werkzaamheden vinden plaats op het Burgemeester Wegstapelplein, het Spazio en 
op het Promenadeplein. Rots Maatwerk is de aannemer voor de werkzaamheden aan het waterelement op 
het Promenadeplein. Naar verwachting zijn zij op het Promenadeplein tot eind kwartaal 1 van 2022 aan het 
werk. De restwerkzaamheden communiceren we met u via de BouwApp. 
 
BouwApp  
Wilt u de werkzaamheden van dichtbij volgen? Download dan de vernieuwde BouwApp, herkenbaar aan de 
gele helm, uit de Apple App Store of Google Play Store. In de BouwApp zoekt u op projectnaam ‘Upgrade 
Stadshart Zoetermeer’. Als u het project aanmeldt als favoriet, dan ontvangt u berichten als wij nieuwe infor-
matie 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 Binnenstad 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. Daarnaast 
bent u elke dinsdag van 14:00 – 15:00 uur welkom bij het inloopspreekuur in het Rond 30.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Alexandra Braas – Omgevingsmanager Bunnik Groep – Upgrade Stadshart Zoetermeer 

Aan de bewoner/gebruiker van dit pand 


