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Geachte bewoner nabij het complex Terra Nova, 

 

Met deze brief willen zowel de ontwikkelaar als de gemeente u informeren over de stand 

van zaken en u uitnodigen voor een informatiebijeenkomst op woensdag 22 juni over de 

uitkomsten van het participatietraject van Terra Nova.  

 

Terugblik op participatieavond 

Op 15 december 2021 heeft er een online participatieavond plaatsgevonden over hoe het 

gebouw eruit komt te zien, hoe het parkeren wordt opgelost en wat de vervolgstappen 

zijn. Ook konden de deelnemers stemmen op verschillende mogelijkheden voor de 

invulling van het gebied rondom Terra Nova.  

 

Informatieavond op 22 juni  

Met de opmerkingen van de omwonenden heeft landschapsarchitect Sand & Co het 

ontwerp van het gebied rondom het nieuwe gebouw aangepast. U kunt straks 

bijvoorbeeld zitten aan het water en voor kinderen komt er een avonturenroute. Hoe het 

er precies uit zal zien laten wij u graag zien op 22 juni, in het informatiecentrum Club 

Entree op de Boerhaavelaan 33.  Tussen 19.00 en 21.00 uur kunt u binnenlopen op een 

tijdstip dat u het beste uitkomt. U kunt beeldmateriaal bekijken en in gesprek gaan met 

deskundigen van Breevast, Sand & Co, ZZDP en de gemeente. 

 

Planning komende maanden 

Het strippen van het Terra Nova gebouw is naar verwachting in augustus klaar. De 

betonconstructie zal blijven staan en wordt hergebruikt. In het vierde kwartaal van dit jaar 

is de start van de bouwwerkzaamheden gepland. De bouw loopt door tot in 2025.  

 

Vergunningenprocedure 

Op dit moment wordt de aangevraagde omgevingsvergunning voor de activiteit bouw 

(bouwvergunning) beoordeeld door de afdeling vergunningen van de gemeente. Deze 

vergunning wordt naar verwachting in juli/augustus gepubliceerd. U kunt dit volgen via de 

app OmgevingsAlert. Op de website www.zoetermeer.nl/bekendmakingen vindt u meer 

informatie hierover.  

 

Aanmelden voor de informatieavond 
Als u op 22 juni van plan bent langs te komen, stellen wij het op prijs als u ons dit uiterlijk 
18 juni laat weten. U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar 
Entree@zoetermeer.nl met als onderwerp ‘Terra Nova’. U kunt zich ook telefonisch 
aanmelden via telefoonnummer 14 079 (mw. D. Klop).  
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Privacy 
Wij gebruiken uw e-mailadres alleen voor het toesturen van de verslagen van de 
participatie. 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. 

 

Reageren en verslag 

Van de bijeenkomst wordt een sfeerverslag gemaakt dat binnen twee weken naar de 

deelnemers wordt gestuurd en op de gemeentelijke website wordt geplaatst. Heeft u een 

vraag of wilt u nog iets meegeven, kunt u dit tot uiterlijk 6 juli doen via het e-mailadres 

Entree@zoetermeer.nl.  

 

Dit is ook de afronding van het participatietraject, er volgt een eindverslag dat 

gepubliceerd wordt op onze website en dat u krijgt toegestuurd als u aanwezig was bij de 

bijeenkomst.  

 
Meer informatie 
Op de website www.entreezoetermeer.nl vindt u bij de projecten meer informatie over 
Terra Nova. Bent u niet in de gelegenheid op 22 juni langs te komen? Op de website 
komt op 23 juni ook het beeldmateriaal dat gepresenteerd is op 22 juni, zoals het ontwerp 
van het gebied rond het gebouw en een indicatieve planning.   
 
 

Namens burgemeester en wethouders van Zoetermeer, 

Manager Projectenbureau, 

 

 

 

Mw. M. van den Broek 
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