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Onderwerp: Uitnodiging bijeenkomst stationsgebied 

 

Beste buurtbewoner, 

 

Er gaat veel veranderen bij station Zoetermeer. Met de komst van de nieuwe stadswijk 

Entree krijgt ook het stationsgebied aan de Mandelabrug een ander gezicht. We zijn 

zover dat we u  de voorlopige ontwerpen voor een plintgebouw met een stationshal en 

voor een fietsbrug kunnen laten zien.  

 

Bewonersbijeenkomst 30 augustus 

We zijn benieuwd wat u van de voorlopige ontwerpen vindt. Daarom nodigen we u uit om 

deze op dinsdag 30 augustus te komen bekijken. Uw reacties verwerken we waar 

mogelijk in de definitieve ontwerpen. U kunt het ontwerp bekijken voor het plintgebouw 

met een stationshal, fietsenstalling, fietstrap en parkeergarage. Verder laten we u de 

ontwerpen zien van het daklandschap op het plintgebouw en van een fietsbrug die de 

Afrikaweg met het station zal verbinden. U kunt dit ook allemaal in miniatuur bekijken op 

de schetsmaquette van Entree. 

 

Het is een inloopbijeenkomst, u kunt binnen lopen op het moment dat u het beste 

uitkomt. U kunt in gesprek gaan met de experts van de gemeente en van de 

ontwerpbureaus, vragen stellen en uw mening geven. 

 

Wanneer en waar bijeenkomst 

Datum: dinsdag 30 augustus 2022 

Tijd: inloop tussen 19.30 – 21.00 uur  

Locatie: Club Entree (Boerhaavebuilding), Boerhaavelaan 33, Zoetermeer 

 

Aanmelden 

Voor onze voorbereiding van de avond stellen wij uw aanmelding op prijs. Aanmelden 

kan door uiterlijk 26 augustus een e-mail te sturen naar entree@zoetermeer.nl, met als 

onderwerp ’30 augustus  bijeenkomst Stationsgebied’. U kunt zich ook telefonisch 

aanmelden via telefoon 14 079 (mw. H.H. Slingerland). 

 

Uw mening 

We horen graag wat u van de ontwerpen voor het stationsgebied vindt. Dat kan op 

verschillende manieren en u hoeft niet te wachten tot de bijeenkomst van 30 augustus. 

Ga naar de website Doemee.zoetermeer.nl. Hier kunt u tot 14 september reageren en 

vindt u een samenvatting van de toelichtingen op de ontwerpen. Ook staan op Doemee 

twee boekjes met alle informatie over de ontwerpen.  

Bezoekadressen 
Engelandlaan 502 
2711 EB  Zoetermeer 
Stadhuisplein 1 
2711 EC  Zoetermeer 
 
Postadres 
Postbus 15 
2700 AA  Zoetermeer 
 
Telefoon 14 079 
www.zoetermeer.nl 
 
Datum 
12 augustus 2022 
 
Uw kenmerk 
 
 
Ons kenmerk 
2022-074899 
 
Bijlagen 

 



 

Op de bijeenkomst van 30 augustus staan wij met laptops voor u klaar om uw reactie te 

noteren. Misschien heeft u alvast een vraag die wij op de bijeenkomst kunnen 

beantwoorden? Tot 14 september 2022 kunt u ons ook mailen via entree@zoetermeer.nl.    

 

Meer informatie 

Meer informatie over Entree vindt u op www.entreezoetermeer.nl. U kunt zich daar ook 

abonneren op onze nieuwsbrief en ons volgen op sociale media. 

 

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

naar www.zoetermeer.nl/privacy. Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt om u te 

informeren over deze ontwikkeling van het Stationsgebied.  

 

 

 

Namens burgemeester en wethouders van Zoetermeer 

Projectmanager station Zoetermeer, 

 

 

 

De heer D. Dierikx 
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