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Onderwerp: Start bouwrijp maken Islamitisch Cultureel Centrum 

 

Geachte bewoner, 
 
In onze brief van 28 september 2021 hebben wij u geïnformeerd over de stand van zaken  
met betrekking tot het Islamitisch Cultureel Centrum (ICC) aan de Olof Palmelaan. 
 
Wij hebben u toen gemeld dat het ICC gerealiseerd gaat worden en dat de gemeente u 
zal informeren zodra de werkzaamheden voor het bouwrijp maken van de grond zullen 
starten.  
 
Bouwrijp maken 
Vanaf 31 januari start aannemer Vermeulen met het bouwrijp maken van de grond in 
opdracht van de gemeente. Dit houdt in: de kap van de bomen en het plaatsen van  
paddenschermen tegen de bouwhekken rondom het terrein.  
 
Start bouw  
Na de kap plaatst Stichting Islamitisch Centrum Zoetermeer (ICZ) bouwhekken rondom 
het terrein. Stichting ICZ zal u voor de start van de bouw informeren over de 
uitvoeringswerkzaamheden. Zij zullen de bouw ook aankondigen met een bouwbord op 
de locatie. 
 
Voorkomen overlast 
De aannemer doet er alles aan om de overlast van de bouwwerkzaamheden voor u 
zoveel mogelijk te beperken en de veiligheid te garanderen.  
 
Informatie en vragen?  
Alle relevante informatie over het ICC is te vinden op de gemeentelijke website 
www.zoetermeer.nl/moskee. Voor meer informatie over Stichting ICZ kunt u terecht op de 
website www.stichtingicz.nl. Heeft u nog vragen over deze brief of de werkzaamheden 
dan kunt u een e-mail sturen aan: projectenpmv@zoetermeer.nl of telefonisch contact 
opnemen met mevrouw Slingerland via 14 079.  
 
Ik ga ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
Namens burgemeester en wethouders van Zoetermeer, 
 

 
 
Mw. M. van den Broek  
Hoofd Projectenbureau 
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