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Onderwerp: Uitnodiging Entree 

 

Beste buurtbewoner, 

 

De afgelopen maanden is weer veel werk verzet om de plannen voor de nieuwe stadswijk 

Entree verder vorm te geven. In een klankbordgroep hebben buurtbewoners meegedacht 

over het ontwerp voor de openbare ruimte van het hele Entreegebied.  

 

Bewonersbijeenkomst 30 juni 

We zijn benieuwd wat u van het ontwerp voor de openbare ruimte vindt. Daarom nodigen we 

u uit om op donderdag 30 juni langs te komen om een tussenstand van het voorlopig ontwerp  

te bekijken. De reacties hierop worden zo mogelijk verwerkt in het voorlopig ontwerp dat we u 

in september willen presenteren. Onderwerpen van de openbare ruimte die we er nu 

uitlichten zijn: de structuur van de wegen en fietspaden, water en groen, bijzondere plekken, 

duurzaamheid en klimaatadaptatie. Verder kunt u aangeven hoe u als bewoner van de 

omliggende wijken of als toekomstige bewoner aankijkt  tegen het onderwerp deelmobiliteit. 

 

Het is een inloopbijeenkomst, u kunt binnen lopen op het moment dat u het beste uitkomt. U 

kunt in gesprek gaan met de experts van de gemeente en van de ontwerpbureaus en uw 

mening geven. 

 

Wanneer en waar bijeenkomst 

Datum: donderdag 30 juni 2022 

Tijd: inloop tussen 19.30 – 21.00 uur  

Locatie: Club Entree (Boerhaavebuilding), Boerhaavelaan 33, Zoetermeer 

 

Aanmelden 

Voor onze voorbereiding van de avond stellen wij uw aanmelding op prijs. Aanmelden kan 

door een e-mail te sturen naar entree@zoetermeer.nl, met als onderwerp ’30 juni bijeenkomst 

Entree’. U kunt zich ook telefonisch aanmelden via telefoon 14 079 (mw. D. Klop). 

 

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

Entreegebied. 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. 

Bezoekadressen 
Engelandlaan 502 
2711 EB  Zoetermeer 
Stadhuisplein 1 
2711 EC  Zoetermeer 
 
Postadres 
Postbus 15 
2700 AA  Zoetermeer 
 
Telefoon 14 079 
www.zoetermeer.nl 
 
Datum 
16 juni 2022 
 
Ons kenmerk 
2022-055808 
 
Bijlagen 
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Deze brief is automatisch gegenereerd en daarom niet ondertekend 

 

Uw mening 

We horen graag wat u van de tussenstand van het voorlopig ontwerp openbare ruimte vindt. 

Op de bijeenkomst van 30 juni staan wij met laptops voor u klaar om uw reactie te noteren. 

Tot 14 juli 2022 kunt u ons ook mailen via  entree@zoetermeer.nl. Vanaf 1 juli zijn de 

gepresenteerde beelden ook te bekijken op www.entreezoetermeer.nl.   

 

Meer informatie 

Meer informatie over Entree vindt u op www.entreezoetermeer.nl. U kunt zich daar ook 

abonneren op onze nieuwsbrief en ons volgen op social media. 

 

 

 

Namens burgemeester en wethouders van Zoetermeer 

De Programmamanager van Entree Zoetermeer 

 

Rik Dalmeijer 
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