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Onderwerp: Informatiebijeenkomst nieuwbouw brandweerkazerne Abdissenbos 
  

 

Onderwerp: opknapbeurt speelplek Carolinenberg  

Geachte mevrouw/ heer, 

 

 
De speelplek aan de Carolinenberg wordt vervangen.  
 
Aanleiding 
De bestaande speeltoestellen en ondergrond zijn aan vervanging toe.  De speelplek is 
bedoeld voor kinderen van 0 tot 11 jaar. 
 
Wat gaat er gebeuren 
Omdat u in de directe omgeving woont, willen we graag uw wensen en voorkeur weten.  
In de bijlage ziet u twee voorstellen: A en B. 
Voorstel A bestaat uit schommels, een duikelrek en een veerelement. 
Voorstel B bestaat uit een glijbaan, een veerwip en een draaielement. 
 

Wij zouden het zeer op prijs stellen als u vóór 6 oktober 2017 uw voorkeur voor voorstel A 

of B aan ons doorgeeft door een e-mail te sturen aan spelen@zoetermeer.nl onder 

vermelding van Speelplek Carolinenberg. Wij willen ook graag van u weten of u zelf 

kinderen heeft die gebruik maken van de speelplek. Zo ja, wilt u dan hun leeftijd noemen in 

de mail? 

 

Vragen of opmerkingen 
Als u vragen heeft, kan u die naar hetzelfde mailadres sturen of bellen met de heer  
C. van Kampen, telefoonnummer 14079. 
 
De uitslag van de enquête zal na 31 oktober 2017 te vinden zijn op de wijkwebsite 
www.zoetermeer.nl/meerzicht   
 
Bij voorbaat dank voor uw medewerking!  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens burgemeester en wethouders van Zoetermeer, 

Manager van de afdeling Stadsbeheer, 

 

 

A.C. de Jong 

 

Onderwerp: Online informatiebijeenkomst nieuwbouw Zwembad  

 

 

 

Beste omwonende en/of ondernemer(s), 

 

 

 

Beste buurtbewoner, 

Met deze brief nodigen de Veiligheidsregio Haaglanden en de gemeente u uit voor een 
digitale informatiebijeenkomst op 2 februari 2022 over de verplaatsing van de 
brandweerkazerne vanuit de binnenstad naar het Abdissenbos. Als omwonende van de 
nieuw te realiseren brandweerkazerne bent u van harte uitgenodigd aanwezig te zijn. 
 
Stand van zaken 
De brandweerkazerne aan de Brusselstraat in het Stadshart verhuist in 2023 naar het 
Abdissenbos. Eerder heeft u hierover van ons een brief ontvangen. We zijn nu zover dat 
het voorlopig ontwerp van de nieuwe kazerne klaar is en we u dit kunnen laten zien. 
 

Digitale bijeenkomst 

Op woensdag 2 februari van 19:30 – 21:00 uur is er een digitale informatiebijeenkomst. 

Op deze avond geven burgemeester Bezuijen en de brandweercommandant van de 

Veiligheidsregio Haaglanden een toelichting op de verhuizing van de brandweer. De 

architect neemt u mee in het voorlopig ontwerp van het gebouw. Verder krijgt u uitleg over 

de onderwerpen als de aanpassing van de verkeerssituatie, parkeren, geluid, de 

vervolgstappen en de planning. Ook heeft u de gelegenheid om vragen te stellen. 

 

Aanmelden 

U kunt zich voor deze digitale bijeenkomst aanmelden door uiterlijk vrijdag 28 januari een 

e-mail te sturen naar projectenpmv@zoetermeer.nl met als onderwerp ‘Nieuwbouw 

brandweerkazerne Abdissenbos’. Vervolgens ontvangt u kort van tevoren een e-mail met 

het programma en de uitleg om digitaal via Zoom te kunnen deelnemen. 

 

Privacy 

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

bijeenkomst. Als wij uw gegevens hiervoor niet mogen bewaren, kunt u dit aan ons 

doorgeven. Dan verwijderen wij deze direct. Wij maken uw gegevens nooit openbaar. Meer 

informatie over het gebruik van persoonsgegevens vindt u op www.zoetermeer.nl/privacy. 

 

Meer informatie   

Kunt u niet online aanwezig zijn, maar heeft u wel een vraag? Mail uw vraag dan naar 

projectenpmv@zoetermeer.nl. Op 4 februari plaatsen wij de presentatie van de bijeenkomst 

op www.zoetermeer.nl/brandweerabdissenbos. Binnen twee weken na de bijeenkomst 

plaatsen wij op deze website ook het verslag van de bijeenkomst.  

Bezoekadressen 
Engelandlaan 502 
2711 EB  Zoetermeer 
Stadhuisplein 1 
2711 EC  Zoetermeer 
 
Postadres 
Postbus 15 
2700 AA  Zoetermeer 
 
Telefoon 14 079 
www.zoetermeer.nl 
 
Datum 
19-01- 2022 
 
Uw kenmerk 
- 
 
Ons kenmerk 
73700125 
 
Bijlagen 
- 
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Wij gaan er vanuit u met het bovenstaande voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd 

en zien u graag online op 2 februari aanstaande. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Dhr. M. Hendriks 

Teammanager Strategie en Exploitatie van de afdeling Vastgoed, Gemeente Zoetermeer 

 

Deze brief is in een geautomatiseerd proces vervaardigt en daarom niet van ondertekening 

voorzien.  

 

 

  
 

 

 


