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Onderwerp: Informatiebijeenkomst Centraal Park, nieuwe datum 22 juni 2022 

 

 

Geachte bewoners en/of ondernemers in het Dobbegebied, 

 

Onlangs heeft u een uitnodiging ontvangen voor de informatiebijeenkomst Centraal Park 

op 8 juni 2022. Deze bijeenkomst kon helaas niet doorgaan in verband met de vorming 

van het nieuwe college. Inmiddels hebben we een nieuwe datum kunnen organiseren om 

u verder te informeren over het definitief ontwerp, het proces en de planning.  

 

Informatiebijeenkomst 

Graag nodigen wij u uit voor de informatiebijeenkomst op 22 juni 2022. De bijeenkomst 

starten we met een plenair gedeelte. Bureau Sant en Co laat het definitief ontwerp in een 

presentatie zien en we blikken kort terug op het laatste participatietraject. Na het plenaire 

gedeelte is er gelegenheid om in gesprek te gaan met de ontwerpers en leden van het 

projectteam. Komt u ook?  

 

Wanneer en waar bijeenkomst 

Datum: 22 juni 2022  

Tijd: 19.00 – 21.00 uur (inloop vanaf 18.30 uur) 

Locatie: Commissiezaal Stadhuis Forum, Stadhuisplein 1, Zoetermeer 

 

Aanmelden 

We vragen u om u van tevoren aan te melden. Dit is nodig voor een goede voorbereiding 

van de avond. Aanmelden kan door uiterlijk 20 juni 2022 een e-mail te sturen naar 

projectenpmv@zoetermeer.nl, met als onderwerp ‘Informatiebijeenkomst Centraal Park’.  

U kunt zich ook telefonisch aanmelden via telefoon 14 079 (mw. M. Janmaat en/of mw. E. 

de Zeeuw). 

 

Let op: Had u aangemeld voor de eerder geplande bijeenkomst van 8 juni? Ook dan 

vragen wij u om u opnieuw aan te melden. 

 

Voor informatie over hoe we met uw persoonsgegevens omgaan verwijzen we u 

naar www.zoetermeer.nl/privacy. 

 

  

Bezoekadressen 
Engelandlaan 502 
2711 EB  Zoetermeer 
Stadhuisplein 1 
2711 EC  Zoetermeer 
 
Postadres 
Postbus 15 
2700 AA  Zoetermeer 
 
Telefoon 14 079 
www.zoetermeer.nl 
 
Datum 
9 juni 2022 
 
Ons kenmerk 
PB/KvdM/2022-053937 
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Meer informatie 

Meer informatie over het Centraal Park vindt u op Deelgebied 6: Centraal Park | 

Gemeente Zoetermeer. Hier kunt u presentaties terugkijken, het laatste 

participatieverslag lezen en andere belangrijke documenten vinden.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Mw. S. van der Tas 

Senior projectmanager van de afdeling Projectenbureau  
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