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Betreft Werkzaamheden Promenadeplein 
 
Beste bewoner, 
 
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.  Binnenkort vinden werkzaamheden 
van Stedin plaats op het Promenadeplein. Daarnaast geven wij u een update over de werkzaamheden 
rondom het waterelement op het Promenadeplein. 
 
Werkzaamheden Stedin 
Op maandag 14 februari werkt de aannemer van Stedin aan een elektra-aansluiting in de grond. Vanaf de 
elektriciteitskast die op het Promenadeplein staat, werken zij richting de ingang van de winkel HEMA naar de 
steeg die uitkomt bij het Bovenlangs. Voor deze werkzaamheden halen ze het straatwerk eruit. Zodra de 
werkzaamheden zijn afgerond, bestraten ze dit gedeelte terug. De werkzaamheden duren één werkdag. 
Waar nodig worden loopschotten geplaatst, zodat het Stadshart bereikbaar blijft voor voetgangers. Ook zet 
de aannemer van Stedin het werkvak af met dranghekken. Op de achterzijde van deze brief ziet u het werkvak 
van Stedin op een afbeelding weergegeven. 
 
Voortgang Promenadeplein 
Op een paar kleine onderdelen na zijn de werkzaamheden aan het plein zo goed als af. Door een aanpassing 
in het ontwerp diende extra natuursteen besteld te worden uit China. Door de Coronapandemie duurt de 
levering langer dan verwacht. Hierdoor kunnen de werkzaamheden op het Promenadeplein niet worden 
afgerond. Daarom wordt het Promenadeplein nu tijdelijke dicht gestraat met noodbestrating, zodat het 
Promenadeplein bereikbaar is. 
  
Naar verwacht wordt het nieuwe natuursteen in april 2022 geleverd en kunnen de werkzaamheden weer 
worden opgepakt. Zodra de werkzaamheden weer worden opgepakt en wanneer er iets verandert in de 
bereikbaarheid van het Promenadeplein, wordt u hierover geïnformeerd in 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 
informatie online zetten.  
 

Aan de bewoner/gebruiker van dit pand 
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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 
via 06 – 38 10 69 38 of per email stadshart@bunnikgroep.nl.  
 
Met vriendelijke groet,  
Sietse Willers 
Omgevingsmanager 
 

 


