
OPENBARE BEKENDMAKING 
 
Voorbereidingsbesluit Dwarstocht 
 
Burgemeester en wethouders van Zoetermeer maken bekend, dat de gemeenteraad in zijn 
vergadering van28 november 2016 een voorbereidingsbesluit heeft genomen voor het braakliggende 
deel van het bedrijventerrein Dwarstocht. Dit terrein wordt globaal begrensd door het Aralmeer in 
het noorden, de Galvanistraat in het oosten, de Franklinstraat in het zuiden en de Oostweg in het 
westen. 

Het voorbereidingsbesluit treedt in werking op 15 december 2016. Tegen het voorbereidingsbesluit 
kan geen bezwaar of beroep worden ingediend. Met ingang van bovengenoemde datum ligt het 
besluit met de daarbij behorende stukken voor iedereen ter inzage bij de Omgevingsbalie aan de 
Duitslandlaan 440 te Zoetermeer. Dit besluit is ook digitaal raadpleegbaar op de website van de 
gemeente Zoetermeer, www.zoetermeer.nl en op www.ruimtelijkeplannen.nl: 
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0637.VB00004-0003. 

Informatie 
Heeft u naar aanleiding van deze publicatie een vraag of wilt u genoemde stukken inzien, dan kunt u 
terecht bij de Omgevingsbalie aan de Duitslandlaan 440 te Zoetermeer. U moet hiervoor eerst een 
afspraak maken door een digitaal afspraakformulier in te vullen via de website van de gemeente 
Zoetermeer. Voor het maken van een afspraak of een mondelinge toelichting kunt u bellen naar 
telefoonnummer 14 079. 
 
Zoetermeer, 8 december 2016 
 
Burgemeester en wethouders van Zoetermeer,  
de secretaris,                        de burgemeester,  
drs. H.M.M. Koek               Ch.B. Aptroot 
 
 
Voornemen tot het opstellen van een nieuw bestemmingsplan Dwarstocht 
 
Burgemeester en wethouders van Zoetermeer maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 
1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening (=Bro) bekend dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor 
Dwarstocht. 
 
Toelichting 
Het plangebied betreft het braakliggende deel van het bedrijventerrein Dwarstocht dat globaal 
begrensd wordt door het Aralmeer in het noorden, de Galvanistraat in het oosten, de Franklinstraat 
in het zuiden en de Oostweg in het westen. De gemeente is voornemens dit bedrijventerrein te 
transformeren naar een woonwijk.  
 
Kennisgeving 
Er worden over dit voornemen geen stukken ter inzage gelegd en er wordt geen gelegenheid 
geboden om over dit voornemen een zienswijze naar voren te brengen. Ook wordt geen 
onafhankelijke instantie gevraagd om advies over dit voornemen uit te brengen. Heeft u naar 
aanleiding van deze publicatie een vraag, dan kunt u terecht bij de Omgevingsbalie aan de 
Duitslandlaan 440 te Zoetermeer. U moet hiervoor eerst een afspraak maken door een digitaal 
afspraakformulier in te vullen via de website van de gemeente Zoetermeer. Voor het maken van een 
afspraak of een mondelinge toelichting kunt u bellen naar telefoonnummer 14 079. 
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