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Aan de bewoners van  

 
 

 

 

Onderwerp: Correctie uitnodiging vervolgbijeenkomst flexwoningen Ruimtebaan 

 

 
Beste bewoner(s), 

 
Graag nodigen wij u uit voor een vervolgbijeenkomst over de flexwoningen aan de 

Ruimtebaan op: 

donderdag 15 december 2022 

Tijd: 19.30 – 21.00 uur (inloop vanaf 19.15 uur) 

Locatie: Commissiezaal Stadhuis (ingang Frankrijklaan 6) 

 

In de door u eerder ontvangen brief was geen tijd vermeld. Hierbij de juiste brief met tijd. 

 

Als direct omwonende van de locatie Ruimtebaan, bent van u harte welkom om hierbij 

aanwezig te zijn. 

 

Flexwoningen Ruimtebaan 

Op 21 april 2022 vond de eerste bewonersbijeenkomst plaats over de ruimtelijke 

uitgangspunten, zoals de hoogte van de woningen, positie van de bouwblokken, afstand 

van de bebouwing tot de woningen en de RandstadRail, ingang van de woningen en de 

inrichting van de openbare ruimte. Het verslag van de bijeenkomst vindt u op de website 

www.zoetermeer.nl/flexwonenruimtebaan. 

 

De suggesties die u heeft meegegeven zijn gebruikt om de schetsontwerpen verder uit te 

werken en verwerkt in het planuitwerkingskader voor het project dat is vastgesteld door de 

gemeenteraad op 17 oktober 2022.  

 

Wat bespreken we tijdens de bijeenkomst? 

Graag bespreken we deze avond de verschillende ontwerpvarianten die zijn uitgewerkt. 

Deze gaan over hoe de locatie met flexwoningen eruit kan komen te zien. U kunt uw 

voorkeur uitspreken voor een ontwerpvariant en ook horen wij graag uw suggesties en 

ideeën. Deze opbrengst gebruikt de architect om tot een definitief ontwerp te komen. Op 

basis van dit ontwerp kan Vidomes vervolgens een bouwvergunning bij de gemeente 

aanvragen. 

 

Aanmelden 

Bezoekadressen 
Engelandlaan 502 
2711 EB  Zoetermeer 
Stadhuisplein 1 
2711 EC  Zoetermeer 
 
Postadres 
Postbus 15 
2700 AA  Zoetermeer 
 
Telefoon 14 079 
www.zoetermeer.nl 
 
Datum 
2 december 2022 
 
Ons kenmerk 
 

 

http://www.zoetermeer.nl/flexwonenruimtebaan


U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden door uiterlijk 8 december a.s. een e-mail te 

sturen naar projectenpmv@zoetermeer.nl met als onderwerp ‘vervolgbijeenkomst 

flexwonen Ruimtebaan’. U ontvangt van ons een aanmeldbevestiging. 

 

 

Doemee.zoetermeer.nl  

Kunt u niet aanwezig zijn bij de bijeenkomst of heeft u na afloop nog een vraag of een 

opmerking, dan kunt u vanaf 16 december tot en met 30 ook uw reactie achterlaten op het 

online participatieplatform van de gemeente https://doemee.zoetermeer.nl. Hier vindt u ook 

de presentatie en de ontwerpvarianten die besproken worden tijdens de bijeenkomst. 

Uiterlijk 14 januari plaatsen wij het verslag van de bijeenkomst en de opbrengst op de 

website doemee.zoetermeer.nl op deze website. 

 

 

Wij gaan er vanuit u met het bovenstaande voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd 

en zien u graag op 15 december. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Evelien Loeters      Dick van Woenzel  

   

 

 

Projectmanager gemeente Zoetermeer   Projectontwikkelaar Vidomes 

 

 

 

 

 

Deze brief is automatisch verzonden en daarom niet ondertekend. 
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