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PROGRAMMA

•Opening door dagvoorzitter Anouschka Laheij

• Interview wethouder Iedema

•Presentatie visie Binnenstad door gebiedsmanager Dinah Letteboer

•Afsluiting plenaire deel 

•Bezoek informatiemarkt



Interview wethouder Iedema



Participatie

Met de participatie willen we:

- Creativiteit uit de stad aanboren

- Wensen inventariseren

- Belangen en ideeën op transparante wijze wegen

- Alternatieven laten aandragen

- Kwaliteit van het beleid en plannen vergroten



Programma Binnenstad 
VAN VISIE NAAR UITVOERING



Er was eens…… 



Programma
Binnenstad
=
Woonhart
Stadshart
Dobbegebied
Dorpsstraat



Visie Binnenstad 2040

De binnenstad is het visitekaartje 
van een stad en Zoetermeer wil een 
kwalitatieve en kwantitatieve 
sprong maken. 

Ambitie 

“Een binnenstad met hoogwaardige stedelijke woonmilieus, in het
oog springende architectuur, een breed aanbod van
maatschappelijke en culturele voorzieningen, een levendig
straatbeeld, een veilige, mooie en prettige openbare ruimte en
groen. Een binnenstad met ruimte voor ontmoeting en het
smeden van sociale verbanden. Er worden ca 2.000 woningen
toegevoegd, er is meer ruimte voor de fietser en de voetganger,
een verbeterde water en groenstructuur en meer biodiversiteit.”



KWALITATIEVE CRITERIA

Sluit voorzieningen en de 
openbare ruimte aan op de 
wensen van de toekomstige
bewoners.

Creëer plekken waar verschillende
voorzieningen
en doelgroepen elkaar kunnen
ontmoeten, kunnen delen en elkaar
kunnen helpen

Vergroten van de diversiteit, 
verschillende leefstijlen en 
werk aan een binnenstedelijk
woonmilieu

Verbeteren van de 
woonaantrekkelijkheid

Openbaar gebied is 
uitnodigend en uitdagend om 
te ontmoeten en bewegen.

Nieuwbouw in binnenstad moet
een impuls geven aan
de bestaande stad

Ruimte voor verbouw, 
transformatie of herposi-
tionering van bestaande 
woningen om zodoende 
nieuwe doelgroepen aan 
te kunnen trekken. 

Waardestijging van het vastgoed
in de binnenstad, zorgt ook voor
positieve uitstraling op waarde
van het vastgoed in de directe
omgeving.

Vergroening en verduurzaming
van het centrumgebied: 
groene kwaliteit als
(onderscheidende) 
identiteitsdrager

Sterkere bereikbaarheid en 
verbindingen in en tussen
binnenstad en omgeving. 

Meer en kwalitatief
hoogwaardige
(centrum)stedelijke
voorzieningen in het 
centrumgebied.

(Meer) ruimte voor functiemenging
op gebouw/-blokniveau
(combineren van wonen, 
werk(gelegenheid) en 
voorzieningen. 

Verbeteren van de sociale en 
fysieke veiligheid

Behoud en versterken van de 
cultuurhistorische waarde van 
de binnenstad



BOUWSTENEN VOOR 
HET RUIMTELIJK EN 
PROGRAMMATISCH KADER 

• Bouwen in (samengestelde) stedelijke blokken

• Het stedelijk blok heeft een representatieve voorkant aan de   openbare

ruimte

• Het stedelijk blok heeft stedelijke plint

• 4 categorieën maat en schaal van 12 tot 90 meter

• Hoogwaardig ingerichte openbare ruimte met veel – verblijf en 

gebruikskwaliteit

• De openbare ruimte wordt groen ingericht

• De vijfde gevel (dak) optimaal benutten

• Klimaat adaptief, natuur inclusief en circulair bouwen



VAN VISIE NAAR 
UITVOERINGSSTRATEGIE 

Programmering wonen, 
openbare ruimte en 
voorzieningen

Voortzetting  lopende 
projecten

Prioritering deelgebieden Beeldkwaliteitsplan 

Uitwerking openbaar gebied 
inclusief WKO analyse 

Verkeersanalyse en 
parkeertellingen

Doorrekening businesscase Branding programma 
Binnenstad 



Wonen



Voorzieningen/stedelijke plint



Openbare ruimte, Groen en water





Verkeer en parkeren



Herkenbaarheid en identiteit 
Een eigen branding
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Samenhang

Een goede stad op ooghoogte en levendigheid
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Perspectieven

Toevoegen van andere leefstijlen in Zoetermeer

Leefstijlen in Zoetermeer (Bron: DISC Vision, 2022)

heterogeen

homogeen

met elkaarautonoom
Binnenstad 2040

Binnenstad



Openmaken van het stadshart

Op dit moment is het stadshart een introverte 

wereld. Het stadshart functioneert feitelijk als 

een winkelcentrum. Voor de ontwikkeling van 

een levendige aantrekkelijke binnenstad is het 

van wezenlijk belang dat het stadshart wordt 

opengemaakt naar alle zijden. Dat biedt de 

ruimte om op en aan de randen nieuwe 

interessante functies toe te voegen, nieuwe 

doelgroepen te binden en verbindingen met 

de wijdere omgeving te leggen.



Indeling in 
deelgebieden

Deelgebied 1 Denemarkenlaan e.o.

Deelgebied 2a/2b Europaweg e.o. / Ondineschouw e.o.

Deelgebied 3 Luxemburglaan e.o. incl. Stadshartpassage

Deelgebied 4 Brusselstraat e.o.

Deelgebied 5a/5b Zuidflank Nederlandlaan / Engelandlaan

Deelgebied 6 Markt 10

Deelgebied 7 Dorpsstraat

Deelgebied 8 Centrum West

Deelgebied 9 Stad Souterrain



10 lopende 
projecten in de 
Binnenstad 

Alle projecten zijn voorzien van 

een projectmanager met een 

team 

De ontwikkeling van een 

deelgebied neemt de lopende 

projecten mee



Deelgebied 3 
Luxemburglaan e.o.



Deelgebied Luxemburglaan
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Deelgebied 3: Luxemburglaan e.o.

A

B

C

Luxemburglaan 1

70LUX
appartementen
voorzieningen

Voormalige V&D



Luxemburglaan(Lux 70)

Luxemburglaan 2-10

Ontwikkelaar De Maese Woningen gaat op 

de hoek van de Luxemburglaan en de 

Europaweg 134 appartementen bouwen. 

Het huidige kantoorgebouw wordt gesloopt. 

Er komen  betaalbare midden huursegment, 

met een parkeergarage voor bewoners in 

het gebouw.

Het appartementengebouw wordt 70 meter 

hoog en heeft 23 verdiepingen. Op de 

begane grond komen onder andere kleine 

winkels en eetgelegenheden, kantoor, zorg 

en andere kleinbedrijven.

Planning: Start sloop 2022, start bouw begin 

2023.



Referentiebeelden Duitslandlaan als singel



Inspiratie inrichting buitenruimte
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Deelgebied 5 
Zuidflank/Nederlandlaan





Huidige situatie 
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Deelgebied 5: Nederlandlaan/Engelandlaan

A

B C

D

E

P-garage AH XL

Nederlandlaan

Parkeergarage P5

Engelandlaan 140
Engelandlaan 270



Skyline Nederlandlaan



Aanzicht vanaf zuidzijde  AH XL garage



Versterking fiets/voet netwerk Noord-zuidrichting Verbeelding nieuwe fiets/voet parkbrug

Referentie Paleisbrug Den Bosch

Parkbrug



Nederlandlaan als singel

Referentiebeelden singel





DE BINNENSTAD 
IS IN BEWEGING

Binnenstad Zoetermeer | 
Gemeente Zoetermeer

https://www.zoetermeer.nl/binnenstad




VERVOLGPROCES

•U kunt zich (op de informatiemarkt) aanmelden voor de vervolgbijeenkomsten

• Vanaf 8 september 2022 wordt de presentatie op https://doemee.zoetermeer.nl gezet

• Reacties mailen naar: projecten.pmv@zoetermeer.nl

• Voor meer informatie over de bijeenkomsten en de terugkoppeling: www.binnenstad-

zoetermeer.nl

https://doemee.zoetermeer.nl/
mailto:projecten.pmv@zoetermeer.nl
http://www.binnenstad-zoetermeer.nl/


BEDANKT VOOR UW KOMST!


