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Onderwerp: Planning en stand van zaken middengebied Waterzicht 

 

Beste bewoners van het project Waterzicht, 

 

Het is een poosje stil geweest rondom de ontwikkelingen op het middengebied 

Waterzicht. In een gesprek op 29 maart 2022 met onze contactpersonen uit de buurt 

hebben wij afgesproken om een toelichting te geven over deze vertraging. De reden dat 

de werkzaamheden niet door konden gaan, had te maken met leveringsproblemen van 

diverse bestratingsmaterialen. De vertraging heeft ook invloed gehad op de eerdere 

planning. Met deze brief informeren wij u graag over de nieuwe planning en de laatste 

uitvoerende werkzaamheden.  

 

Planning van de inrichting 

In de week van 4 april 2022 plaatsen we de speeltoestellen nabij het grote speelveld in 

het oostelijke deel van het park. Zodra deze speeltoestellen geplaatst zijn beginnen we 

met de inrichting van dit gebied, zoals het aanbrengen van houtsnippers op de paden en 

het plaatsen van hekwerk, een picknickbank en prullenbakken. De grote speelplek is naar 

verwachting in de week van 18 april 2022 afgerond. 

 

Eind april 2022 wordt op de afgesproken plekken het gras ingezaaid. Daarna plaatsen we 

eenjarige bloemen en planten voor zowel plandeel A als plandeel B. Met deze bloemen 

ziet de omgeving er de komende periode mooier uit. Voor deze tijdelijke oplossing is 

gekozen omdat het nu geen geschikte periode is om de overige beplanting te planten. 

Vanaf oktober 2022 worden de struiken en bomen geplaatst volgens het inrichtingsplan. 

Zoals in deze brief al eerder is aangegeven, waren er leveringsproblemen voor de 

bestratingsmaterialen. Daarom kan de bestrating van het voet- en fietspad pas in mei 

2022 plaatsvinden. De kleine speelplek in het westelijke deel van het park wordt ingericht 

met speeltoestellen zodra de bestrating klaar is.  

 

Uitlaatgebied honden  

Tijdens de ontwerpfase hebben wij met elkaar, u als omwonenden en de gemeente, 

regels afgesproken en vastgesteld. Deze regels hebben betrekking op het uitlaten van 

honden in dit gebied. Het is de bedoeling dat de hondeneigenaren zich hieraan houden. 

Als bijlage bij deze brief vindt u de kaart waarin staat weergegeven waar het niet 

toegestaan is om uw hond uit te laten.  
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Heeft u nog vragen? 

Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met projectmanager de heer 

Türkegilmez via projectenpmv@zoetermeer.nl. 

 

 

Voor actuele informatie en planning kunt u kijken op www.zoetermeer.nl/waterzicht.  

 
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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