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Onderwerp: inloopbijeenkomst Van der Valk hotel Zilverstraat 

 

 

 

Beste buurtbewoner, 

 

Van der Valk heeft het plan om in uw buurt aan de Zilverstraat een hotel te bouwen. 

Eerder heeft u van ons hierover informatie ontvangen en zijn er twee bijeenkomsten 

georganiseerd. Het bouwplan is hierna in hoogte aangepast en lager geworden. Het hotel 

kent nu een bouwhoogte van circa 74 meter en bestaat uit circa 192 hotelkamers, 

vergader- en congreszalen, een restaurant, een wellness met zwembad en 

fitnessfaciliteiten en een casino. 

 

Bestemmingsplan en vergunning 

Om de bouw van het hotel mogelijk te maken moet het bestemmingsplan worden 

gewijzigd en is een vergunning nodig. 

 

De stand van zaken is dat op 21 februari 2023 

het college van burgemeester en wethouders 

heeft ingestemd met het ontwerp-

bestemmingsplan en de ontwerp-

omgevingsvergunning. Bent u het niet eens 

met de plannen, dan kunt u tot en met 13 april 

2023 een zienswijze indienen. Hoe u dat kunt 

doen staat op de website van de gemeente: 

www.zoetermeer.nl/vandervalk.nl.  

Hier vindt u ook alle documenten.   

 

Informatiebijeenkomst 

Heeft u vragen over de ontwerpdocumenten van het bestemmingsplan en de 

omgevingsvergunning, dan bent u welkom op woensdag 29 maart bij Dekker, 

Scheglaan 12. U kunt tussen 19.15 en 21.00 uur binnenlopen, op een tijdstip dat u het 

beste uitkomt. Medewerkers van de gemeente en Van der Valk Zoetermeer B.V. staan 

klaar om uw vragen te beantwoorden en informatie te geven. Ook de architect en 

wethouder Iedema zijn aanwezig. 

 
Aanmelden 
Voor een goede voorbereiding van de avond vragen wij u zich van tevoren aan te  
melden. Dit kan door een e-mail te sturen naar projectenpmv@zoetermeer.nl, met als  

Bezoekadressen 
Engelandlaan 502 
2711 EB Zoetermeer 
Stadhuisplein 1 
2711 EC  Zoetermeer 
 
Postadres 
Postbus 15 
2700 AA  Zoetermeer 
 
Telefoon 14 079 
www.zoetermeer.nl 
 
Datum 
14 maart 2023 
 
Ons kenmerk 
2023-020356 

http://www.zoetermeer.nl/vandervalk.nl
mailto:projectenpmv@zoetermeer.nl


 
 Dit bericht is automatisch gegenereerd en daarom niet ondertekend 

onderwerp ‘Van der Valk’. U kunt zich ook telefonisch aanmelden via telefoonnummer 14 
079 (mw. H. Slingerland).  
 
Privacy 
Wij gebruiken uw e-mailadres alleen om u op de hoogte te houden van de komst van 
hotel Van der Valk. Als wij uw gegevens hiervoor niet mogen bewaren, kunt u dit aan ons 
doorgeven. Dan verwijderen wij deze direct. Wij maken uw gegevens nooit openbaar. 
Meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens vindt u op 
www.zoetermeer.nl/privacy. 
 
Meer informatie 
Op de website www.zoetermeer.nl/vandervalk vindt u meer informatie. Heeft u een vraag, 
dan kunt u ons mailen via projectenpmv@zoetermeer.nl. 
 
 

Namens burgemeester en wethouders van Zoetermeer, 

Hoofd Projectenbureau, 

 

 

 

Mw. M. van den Broek             
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