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Op 22 juni 2022 heeft de informatiebijeenkomst Centraal Park plaatsgevonden in het 
Stadhuis-Forum. Dit naar aanleiding van de uitwerking van een voorlopig ontwerp (VO) voor 
het Marseillepad en het Nicolaasplein en een definitief ontwerp (DO) voor de gebieden 
Parkweide en Dobbeplas. 
 
In de presentatie heeft u terug kunnen zien wat er gebeurd is met de inbreng ontvangen 
tijdens vorige participatie-bijeenkomsten.  
 
Na deze bijeenkomst wordt er nog een bijeenkomst georganiseerd, alvorens we tot realisatie 
overgaan. 
 
Bureau Sant & Co heeft het ontwerp toegelicht (deze is terug te vinden op de webpagina van 
Centraal Park). Gemeente Zoetermeer heeft een toelichting gegeven op de projectaanpak.  
 
Tijdens de bijeenkomst was er gelegenheid om vragen te stellen. We hebben de vragen en 
antwoorden hieronder verwerkt in het verslag.  
 
Mocht u nog vragen die tijdens de bijeenkomst zijn behandeld niet terugzien in het overzicht 
of heeft u aanvullende vragen? Laat het ons dan weten via projectenpmv@zoetermeer.nl 
 
Vragen en antwoorden: 

Vraag: Antwoord: 

Waar zitten de verschillen in uitwerking van 
VO naar DO  

In het VO zijn de ambities en de plekken 
globaal uitgewerkt. In het DO worden de 
materialen en verdere detaillering 
aangegeven.  
Zoals: 

- Een kleine verlegging van het 
vlonderpad. 

- Keuze van sport- en speelobjecten. 
- . 
- Keuze voor ecologische beplanting 

bij het water. 
-  

Het fietspad door de Parkweide is niet 
handig, dit leidt tot gevaarlijke situaties door 
bromfietsers en schooljeugd. 
Er was al eerder toegezegd dat een 
verkeersmedewerker hiernaar zou kijken. 

Het ontwerp is beoordeeld door de 
verkeersmedewerker. Voorlopig is het plan 
om een goede scheiding aan te geven door 
middel van bebording.  

Er wordt alsmaar gesproken over het 
Centraal Park, maar het park heet toch 
officieel het Burgemeester Aptroot park? 
 

Centraal Park is de werktitel van het project. 
 

De speeleilanden zijn nu niet voldoende 
toegankelijk voor kinderen in rolstoelen. 
Heel erg dat dit nu niet meegenomen wordt, 

Er is goed gekeken naar mogelijkheden om 
het ontwerp inclusief te laten zijn. En de 
gemeente wil er alles aan doen om de 
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er is van alles op te verkrijgen qua 
speelmogelijkheden voor rolstoelgebruikers. 
 

speelgebieden voor alle kinderen 
toegankelijke te maken. Ook voor minder 
valide kinderen of kinderen in een rolstoel. 
Na de presentatie is hierover verder gepraat 
met één van de bezoekers van de 
bijeenkomst.  

Hoe gaat de gemeente voorkomen dat er 
over het vlonderpad wordt gefietst? 

Er worden sluishekken geplaatst om 
fietsverkeer te ontmoedigen.  

Wij wonen aan de Leidsewallen (stuk na de 
Nicolaasbrug richting Palensteinpark). 
Er komen tegenover onze woning hopelijk 
geen vlonders langs de kade? Hier is de 
sloot te smal voor op dit punt, we kunnen de 
mensen aan de overkant dan bijna een 
hand geven. 
I.v.m. privacy is dit absoluut niet gewenst. 

De vlonder loopt alleen aan de andere zijde 
van de Nicolaasbrug (zijde Markt). 

Hoe diep is de Dobbe?  De diepte van de Dobbe is wisselend. Het 
diepste gedeelte is ca 4m diep. Rond de 
eilanden en naar de kade wordt de Dobbe 
ondiep gemaakt.  

In het VO Marseillepad zal het fietspad 
meer vergroenen en er ligt een route over 
het vlonderpad. Als de markt hier ook moet 
staan wordt het wel erg krap, hoe gaat men 
dat doen? 

Er is al gesproken met de Marktcommissie, 
zij zien dat alles past. Tussen de woningen 
en de markt wordt een groenstrook 
geplaatst, zodat er 1,9 m afstand is tot de 
huizen. 

De warenmarkt op zaterdag, waar komt 
deze te staan in het nieuwe plan? 

In het ontwerp Centraal Park is de 
warenmarkt ingetekend op het 
Marseillepad. 

Hoe kunnen de vrachtwagens van de markt 
keren als de ruimte nog krapper wordt? 

Ter hoogte van de Nicolaasbrug wordt 
rekening gehouden met een 
keervoorziening.  

De groenstrook tussen huizen en markt zal 
veel rommel aantrekken van de markt. Hoe 
wordt dat opgelost? 

Onderhoudsvoorzieningen en een stuk 
handhaving worden opgenomen in de 
beheerraming. 

Waarom de warenmarkt niet op de Markt? 
 

Op de Markt vinden regelmatig andere 
activiteiten plaats. De marktlieden hebben 
om die reden de voorkeur uitgesproken 
voor de warenmarkt op het Marseillepad. 

Hoe vaak zijn er nou activiteiten op de 
Markt, kijk naar levendigheid. 

Dit is nog VO, er kunnen nog wijzigingen 
komen. We blijven in gesprek met de 
warenmarkt. 

Het Nicolaasplein is een cultuurplein. Er 
wordt geparkeerd, er zijn evenementen, wat 
kunst, dans en cultuurprogramma’s (denk 
aan zondag in t park). 
Knap het plein gewoon op en laat het 
verder zo.  

We zoeken naar verbinding van de 
Dorpstraat met het Centraal Park Meer 
groen bij de aanpalende parkeerplekken 
richting het plein moet hieraan bijdragen.  

Opmerking: Ga met de organisaties praten 
die het Nicolaasplein gebruiken en vraag of 
het wel past. En denk aan geluidsoverlast. 
Hiervoor kan wellicht een van de eilanden 
naar voren worden geschoven als 
geluidswal.  

De gemeente neemt deze opmerking mee 
in de verdere uitwerking. 
 
 



Blijft de overkapping op het Nicolaasplein 
staan?  

Naar aanleiding van de vraag of de 
overkapping blijft, is het antwoord: ja. 

Vraag is hoe de markt zich in eenheid gaan 
verhouden tot het Centraal Park 

Er wordt in de plannen van Markt 10 
rekening gehouden dat er eenheid blijft met 
het Centraal Park. 
Die ambities staan in de kaders van de 
binnenstad. 
Markt 10 is een apart project. Opmerkingen 
die hier zijn gemaakt worden doorgegeven 
aan het team van Markt 10. 

Komt er kunst, bijvoorbeeld een 
beeldenroute? 

Er is budget gereserveerd voor kunst. Dit 
wordt nog uitgewerkt in de plannen. 

Wat zijn de ‘spelregels’ rondom gebruik van 
het gebied. In hoeverre wordt dit 
meegenomen in het DO?  

Het bebordingsplan wordt nog verder 
uitgewerkt.  

 
Vervolg projectaanpak. (Zie sheet planning in de presentatie) 
Na het zomerreces wordt een voorstel neergelegd bij het gemeentebestuur voor de verdere 
uitwerking realisatie van het Centraal Park. 
 
Dank voor uw inbreng. 

 


