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Onderwerp: Informatiebijeenkomst nieuwbouw Van Aalstpark 

 

 

Beste bewoner, 
 
Wij nodigen u graag uit voor een informatiebijeenkomst om u mee te laten denken over  
de plannen voor nieuwbouw in het Van Aalstpark. Woningbouwcorporatie De Goede 
Woning wil een nieuw appartementengebouw bouwen in het Van Aalstpark. Voordat de 
gemeente beslist of het gebouw er kan komen, wil de gemeente van u weten wat u van 
het plan vindt. 
 
Waar en wanneer 
Datum:   Dinsdag 21 februari 2023 
Tijd:   19.00 - 21.00 uur  
Locatie:   CKC aan de Leidsewallen 80 in Zoetermeer 
 
Waarom een nieuw appartementengebouw? 
De Jacob du Meeflat is toe aan vernieuwing. De Goede Woning zal het gebouw over een 
aantal jaar moeten opknappen of moeten slopen en opnieuw bouwen. Het gebouw 
opknappen als de huurders er wonen geeft lange tijd veel overlast. De Goede Woning 
stelt voor om naast de Jacob du Meeflat in het Van Aalstpark een nieuw 
appartementengebouw te bouwen. De huurders van de Jacob du Meeflat kunnen dan 
naar het nieuwe gebouw verhuizen en in de wijk blijven wonen. Ook wil De Goede 
Woning door nieuwe woningen te bouwen, een bijdrage leveren aan het verminderen van 
de woningnood. Met de bouw van een nieuw appartementengebouw kan ook nagedacht 
worden over hoe het Van Aalstpark er uit kan komen te zien. Zo heeft de gemeente 
ideeën voor een fietspad door het Van Aalstpark. 
 
Programma van de bijeenkomst 
De gemeente en De Goede Woning organiseren samen de bijeenkomst. De gemeente 
vindt het belangrijk om uw wensen en ideeën te horen. Het plan is nog niet helemaal 
uitgewerkt en bestaat alleen uit de mogelijke vormen en hoogten van het gebouw.   
 
19.00 uur  Inloop 
19.15 uur Start bijeenkomst 

Wethouder Ronald Weerwag heet u welkom en u krijgt een korte uitleg 
van de avond. 

19.30 uur Gesprekstafels 
U kunt langs de gesprekstafels lopen. Er zijn drie tafels. Eén tafel over 
het plan voor de nieuwbouw en twee tafels over de plannen om het Van 
Aalstpark te vernieuwen. U kunt aan de tafels reageren en uw wensen en 
ideeën vertellen.  

21.00 uur Einde bijeenkomst 

Bezoekadressen 
Engelandlaan 502 
2711 EB  Zoetermeer 
Stadhuisplein 1 
2711 EC  Zoetermeer 
 
Postadres 
Postbus 15 
2700 AA  Zoetermeer 
 
Telefoon 14 079 
www.zoetermeer.nl 
 
Datum 
6 februari 2023 
 
Uw kenmerk 
 
 
Ons kenmerk 
2023-009794 
 
Bijlagen 
 

 



 

 

Hoe kunt u zich aanmelden? 
Voor een goede voorbereiding van de avond, vragen wij u zich vooraf aan te melden. Dat 
kan op de volgende manieren: 

- U kunt een e-mail sturen naar palenstein@zoetermeer.nl met als onderwerp ‘Van 
Aalstpark’. 

- U kunt ook bellen naar 14 079 en vragen naar mevrouw B. Brackmann. 
 

Denk mee via doemee.zoetermeer.nl 
Kunt u niet naar de bijeenkomst komen? Vanaf woensdag 22 februari staat alle informatie 
op www.doemee.zoetermeer.nl en kunt u online uw mening geven over het plan. U kunt 
tot woensdag 8 maart via de website uw wensen en ideeën sturen. 
 
Huurders Jacob Du Meeflat 
Bent u huurder van een woning in de Jacob Du Meeflat? Dan kunnen wij ons voorstellen 
dat u extra vragen heeft over wat de plannen van De Goede Woning voor u betekenen. 
De Goede Woning organiseert voor de bewoners van de Jacob Du Meeflat spreekuren. 
Daarnaast is het ook mogelijk om uw vragen te stellen aan De Goede Woning, via 
telefoon 079 – 343 80 00 of een e-mail te sturen naar woonservice@dgw.nl.  
De bijeenkomst op dinsdag 21 februari is vooral bedoeld om te kijken of het mogelijk is 
een nieuw gebouw te bouwen in het Van Aalstpark.  
 
Meer informatie 
Via www.zoetermeer.nl/vanaalstpark houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen. 
 
Graag tot ziens op dinsdag 21 februari. 
 
 
Namens burgemeester en wethouders van Zoetermeer, 
 
Projectmanager Palenstein   

 

 

 

 

R.Pronk 
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