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Onderwerp: Uitnodiging Toekomstvisie Van Tuyllpark 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste buurtbewoner, 

 

 

Graag nodigen wij u uit voor een inloopbijeenkomst over de toekomstige inrichting van 

het Van Tuyllpark op donderdag 8 september 2022.   

 

Toekomstvisie 

We willen dat het Van Tuyllpark ook in de toekomst een prettige plek is voor de inwoners 

van Zoetermeer.  Daarom gaan we aan de slag met een toekomstvisie. Hoe wilt u dat het 

park er in de toekomst uitziet? Welke activiteiten wilt u graag ondernemen in het park? 

Het park is nu vooral bedoeld voor sport en recreatie. Welke andere mogelijkheden ziet 

u, bijvoorbeeld voor woningbouw? 

 

Bijeenkomst 8 september 

We zijn benieuwd naar uw ideeën voor het park. Welke sfeer wilt u daar ervaren en welke 

activiteiten zou u er graag ondernemen? We nodigen u als omwonende van het park uit 

om deze met ons te delen tijdens een inloopbijeenkomst. U kunt binnen lopen op het 

moment dat u het beste uitkomt.  

 

Wanneer en waar 

Datum: donderdag 8 september 2022 

Tijd: inloop tussen 19.30 – 21.30 uur 

Locatie: Dutch Innovation Factory,  Bleiswijkseweg 37,  2712 PB Zoetermeer 

 

Aanmelden 

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

kan door uiterlijk 5 september een e-mail te sturen naar projectenpmv@zoetermeer.nl 

met als onderwerp ’8 september Visie Van Tuyllpark’.  

 

Vervolg 

Met uw wensen gaan we aan de slag om de visie vorm te geven. Hierbij maken we een 
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afweging tussen wensen die uit de inloopbijeenkomst en die uit een enquête naar voren 

zijn gekomen. Dit kan betekenen dat niet al uw wensen ingevuld kunnen worden. Toch is 

het belangrijk om uw wensen aan te geven. Dan weten we wat u als inwoner van 

Zoetermeer graag wil en houden we daar zo veel mogelijk rekening mee. 

 

Meer informatie 

Meer informatie over de toekomstvisie Van Tuyllpark vindt u op 

www.zoetermeer.nl/vantuyllpark. 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 de toekomstvisie Van Tuyllpark.   

 

 

Graag tot ziens op 8 september!  

 

Namens burgemeester en wethouders van Zoetermeer 

Hoofd Projectenbureau, 

 

Mw. M. van den Broek 
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