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Onderwerp: Informatiebijeenkomst Centraal Park 8 juni 2022  

 

Geachte bewoners en/of ondernemers in het Dobbegebied, 

 

Buro Sant en Co is als landschapsarchitect sinds begin februari 2021 bezig met de opdracht 

het Dobbegebied om te vormen naar een Centraal Park. Een aantrekkelijk park en een 

uitnodigende verblijfsplek midden in de Stad. In het afgelopen jaar heeft u een uitnodiging 

ontvangen om mee te denken over de planvorming voor het Centraal Park. Sinds deze stap 

in het participatietraject hebben de gemeente Zoetermeer en Buro Sant en Co voor de 

Dobbeweide en de Dobbeplas een definitief ontwerp uitgewerkt waarin het plan tot in detail is 

beschreven. 

 

Achtergrond 

Van 9 t/m 26 september 2021 konden inwoners en ondernemers via 

doemee.zoetermeer.nl/centraal-park een reactie achterlaten op de plankeuzes in het 

schetsontwerp. Voor dit onderdeel in het participatietraject stonden er informatieborden in het 

Burgemeester Aptroot Park. Wandelend door het park, konden voorbijgangers met hun 

telefoon een QR-code scannen en zo een bijdrage leveren op 

doemee.zoetermeer.nl/centraal-park. Alle reacties die binnen zijn gekomen vormen een 

gezamenlijke basis voor de uitwerking van het definitief ontwerp.  

 

De volgende stap is dat het definitief ontwerp voor Centraal Park met een raadsvoorstel in 

september 2022 bij de gemeenteraad neergelegd wordt. Het raadsvoorstel is het sluitstuk 

voor de uitwerkingsfase. Na akkoord van de gemeenteraad kunnen we starten met de 

voorbereidingen van de uitvoering van de deelgebieden Dobbeplas en Parkweide. Als alles 

volgens planning verloopt gaan de werkzaamheden medio 2023 starten.  

 

Informatiebijeenkomst 

Om u verder te informeren over het definitief ontwerp, het proces en de planning nodigen wij 

u uit voor de aankomende informatiebijeenkomst. Tijdens de bijeenkomst is er gelegenheid 

om in gesprek te gaan met de ontwerpers en leden van het projectteam. Komt u ook?  

 
 

 

 

 

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

 



 

Deze brief is automatisch gegenereerd en daarom niet ondertekend 

Wanneer en waar bijeenkomst 
Datum: 8 juni 2022  

Tijd: 19.00 – 21.00 uur (inloop vanaf 18.30 uur) 

Locatie: Commissiezaal Stadhuis Forum, Stadhuisplein 1, Zoetermeer 

 

Aanmelden 

Voor een goede voorbereiding van de avond vragen we u zich van tevoren aan te melden. Dit 

kan door uiterlijk 31 mei 2022 een e-mail te sturen naar projectenpmv@zoetermeer.nl, met 

als onderwerp ‘Informatiebijeenkomst Centraal Park’. U kunt zich ook telefonisch aanmelden 

via telefoon 14 079 (mw. M. Janmaat en/of mw. C. de Vos). 

 

Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt om u te informeren over de ontwikkeling van het 

Centraal Park. Uw e-mailadres zal op geen enkele manier openbaar worden gemaakt. 

Wilt u dat uw e-mailgegevens niet bewaard blijven bij de gemeente Zoetermeer, dan 

kunt u dit altijd aangeven in uw mail. Uw e-mailgegevens worden dan direct verwijderd. 

Voor meer informatie over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan verwijzen wij u 

naar www.zoetermeer.nl/privacy. 

 

Meer informatie 

Meer informatie over het Centraal Park vindt u op Deelgebied 6: Centraal Park | Gemeente 

Zoetermeer. Hier kunt u presentaties terugkijken, het laatste participatieverslag lezen en 

andere belangrijke documenten vinden.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Mw. S. van der Tas 

Senior projectmanager van de afdeling Projectenbureau  
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