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Onderwerp: Uitnodiging bijeenkomst randvoorwaarden voor locatie De Sniep 

 

Beste buurtbewoner, 

 

Graag nodigen we u uit voor een bijeenkomst op 12 oktober over de randvoorwaarden 

voor woningbouwontwikkeling op de locatie van De Sniep aan de Broekwegschouw.  

 

Na de buurtbijeenkomst op 27 oktober 2021 hebben bewoners deelgenomen aan een 

klankbordgroep. Zij hebben aangegeven wat zij belangrijk vinden als randvoorwaarden 

voor woningbouw op de locatie van De Sniep. De gemeente heeft zoveel mogelijk 

rekening gehouden met hun wensen bij het opstellen van de concept randvoorwaarden. 

Deze randvoorwaarden gaan bijvoorbeeld over de hoogte van het gebouw, de 

schaduwwerking, het parkeren en de aansluiting op de bestaande wegen.  

 

Inloopbijeenkomst 12 oktober 

We zijn nu zover dat we u de concept randvoorwaarden kunnen presenteren. Daarom 

nodigen we u uit om hierover met ons in gesprek te gaan. We lichten de 

randvoorwaarden op informatiepanelen toe.  

 

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

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

Netbeheerder Stedin wil het naastgelegen transformatorstation vervangen. Stedin zal 

tijdens deze avond aanwezig zijn om de ideeën toe te lichten en vragen te beantwoorden.  

 

Wanneer en waar bijeenkomst 

Datum:   woensdag 12 oktober 2022 

Tijd:   inloop tussen 19.00 – 20.30 uur  

Locatie:  De Kapelaan, Nicolaasplein 2, 2712 AV Zoetermeer 

 

Aanmelden 

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

kan door uiterlijk 10 oktober een e-mail te sturen naar projectenpmv@zoetermeer.nl, met 

als onderwerp ’Bijeenkomst De Sniep’. U kunt zich ook telefonisch aanmelden via 

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

 

Uw mening 

We horen graag wat u van de concept randvoorwaarden vindt. U hoeft niet te wachten tot 

de bijeenkomst van 12 oktober. Ga naar de website https://doemee.zoetermeer.nl.  

Bezoekadressen 
Engelandlaan 502 
2711 EB  Zoetermeer 
Stadhuisplein 1 
2711 EC  Zoetermeer 
 
Postadres 
Postbus 15 
2700 AA  Zoetermeer 
 
Telefoon 14 079 
www.zoetermeer.nl 
 
Datum 
23 september 2022 
 
Uw kenmerk 
 
 
Ons kenmerk 
2022-087346 
 
Bijlagen 

 

https://doemee.zoetermeer.nl/


Hier kunt u tot en met 26 oktober reageren. U vindt op Doemee de volledige publicatie 

van de concept randvoorwaarden met het advies van de klankbordgroep.  

 

Hoe gaat het daarna verder? 

De concept randvoorwaarden, het advies van de klankbordgroep en een eindverslag van 

de participatie zullen we ter besluitvorming aanbieden aan het gemeentebestuur in het 

vierde kwartaal 2022.  

 

Meer informatie 

Meer informatie over De Sniep vindt u op www.zoetermeer.nl/desniep. 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 het project De Sniep.   

 

 

 

Namens burgemeester en wethouders van Zoetermeer,  
De ambtelijke opdrachtgever, 
 
 
 
 
De heer L. Chi 
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