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Onderwerp: Uitnodiging informatiebijeenkomst Van Doornenplantsoen 

 

 

 

 

 

 

 

Beste buurtbewoner, 

 

 

Graag nodigen wij u uit voor een informatiebijeenkomst over de toekomstige plannen aan 

het Van Doornenplantsoen op woensdag 9 november 2022.   

 

Plannen nieuwbouw  

De gemeente werkt samen met het MOTION Beweeg College aan plannen voor een 

nieuwe school aan het Van Doornenplantsoen. Er zijn in de afgelopen periode nieuwe 

inzichten ontstaan over de locatie van de nieuwbouw en de invulling van de 

sportfaciliteiten. Wij vertellen u graag meer over de ontwikkelingen en het 

nieuwbouwproject.  

 

 

Bijeenkomst 9 november 

Tijdens deze avond leggen wij u uit welke oplossingen er gekozen zijn. Deze oplossingen 

zijn in het aangepaste voorstel naar de raad gestuurd. Het voorstel wordt eind november 

in de raad behandeld. Na het raadsbesluit start de ontwerpfase. In deze fase zullen wij u 

verder informeren en betrekken.   

 

 

Wanneer en waar 

Datum:    Woensdag 9 november 2022 

Tijd:    19.00-20.30 uur 

Locatie:   MOTION Beweeg College (Theaterzaal) 

   Van Doornenplantsoen 1 

   2722 ZA Zoetermeer 

 

Programma 

19:00 - 19:30 uur Inloop 

19:30 - 20:00 uur  Presentaties 

20:00 - 20:30 uur Mogelijkheid tot stellen van vragen  

Bezoekadressen 
Engelandlaan 502 
2711 EB  Zoetermeer 
Stadhuisplein 1 
2711 EC  Zoetermeer 
 
Postadres 
Postbus 15 
2700 AA  Zoetermeer 
 
Telefoon 14 079 
www.zoetermeer.nl 
 
Datum 
18 oktober 2022 
 
Uw kenmerk 
- 
 
Ons kenmerk 
2022-094736 
 
Bijlagen 
- 



Aanmelden 

Wij stellen het op prijs als u zich van tevoren aanmeldt. Zo kunnen wij de avond goed 

voorbereiden. Aanmelden kan door uiterlijk 7 november een e-mail te sturen naar 

projectenpmv@zoetermeer.nl met als onderwerp ’Informatiebijeenkomst Van 

Doornenplantsoen - 9 november’. Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt om u te 

informeren over de informatiebijeenkomst Van Doornenplantsoen.   

 

Meer informatie 

Actuele informatie over de plannen aan het Van Doornenplantsoen kunt u vanaf 28 

november 2022 lezen op de website van de gemeente.  

 

 

Graag tot ziens op 9 november!  

 

Namens burgemeester en wethouders van Zoetermeer 

Hoofd Projectenbureau, 

 

 

Mw. M. van den Broek 

 
 
 
 
 
 
 
Deze brief wordt automatisch verzonden en daarom niet ondertekend. 
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