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Onderwerp: Werkzaamheden riolering parkeerterrein Sandrinapad, Van Lierepad 

 

 

Beste bewoner, 
 
Met deze brief informeren wij u over de komende werkzaamheden aan de riolering op het 
parkeerterrein tussen het Sandrinapad en het Van Lierepad.  
 
Wat gaat er gebeuren?  
Vanaf maandag 6 december 2021 wordt het parkeerterrein tussen het Sandrinapad en 
het Van Lierepad afgesloten. Voor de nieuwbouw ‘de Tuyn van Palensteyn’ wordt op het 
parkeerterrein het nieuwe riool verbonden met het bestaande riool. De voorkant en 
achterkant van het Sandrinapad blijven bereikbaar (zie afbeelding). 
 
Gedurende deze werkzaamheden is ook het achterpad tussen de Van Lodensteinstraat 
14 t/m 25 en Van Zwietenpad 1 t/m 12 een aantal dagen aan de kant van het 
parkeerterrein afgesloten of minder goed bereikbaar. Uw berging blijft via het achterpad 
bereikbaar vanaf de Van Lodensteinstraat. De werkzaamheden bij dit achterpad staan 
gepland tussen 13 en 24 december. Precieze data van de afsluiting zijn nog niet bekend. 
 
De werkzaamheden duren in totaal ongeveer 3 weken duren. 
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Ons kenmerk 
0637766184 
 
Bijlagen 
 



Planning 
Weersinvloeden en andere (onvoorziene) omstandigheden kunnen het werk verstoren. 
Dit kan mogelijk leiden tot verschuivingen in de planning. 
 
Wat betekent dit voor u?  
Tijdens de werkzaamheden maakt de aannemer gebruik van bronneringspompen. Deze 
pompen worden ingezet om de werkzaamheden in de grond goed uit te kunnen voeren. 
De pompen staan overdag aan maar kunnen ook ‘s nachts om het grondwater weg te 
pompen. De pompen zijn fluisterarme pompen en voldoen aan de wettelijk gestelde 
geluidsnorm. We proberen de overlast voor u zoveel mogelijk te beperken.  
 
Welkom in de keet 
Uw vragen, opmerkingen en zorgen kunt u altijd uiten via de email. Daarnaast bent u op 
onderstaande data en tijdstippen welkom in de bouwkeet (wit met een rode streep) aan 
de Cornelis Boslaan.  
 
Op onderstaande data is de omgevingsmanager aanwezig in de bouwkeet. U kunt 
binnenlopen voor vragen op: 

- Dinsdag 14 december 8.00 tot 9.30 uur 
- Dinsdag 21 december 8.00 tot 9.30 uur 

 
Veiligheid  
De gemeente doet er alles aan om de veiligheid tijdens het werk te waarborgen; toch 
blijven werkterreinen gevaarlijke plaatsen. Op dit moment is het terrein afgezet met 
hekken en niet toegankelijk voor onbevoegden. Tijdens de werkzaamheden blijft dit zo. 
Voor wat betreft de veiligheid op het werk- / bouwterrein is met aannemers afgesproken 
dat de hekken zo lang als mogelijk dienen te blijven staan. We vragen dan ook uw 
medewerking bij het opvolgen van de aanwijzingen.  
 
Corona 
De gemeente houdt met haar werkzaamheden rekening met de richtlijnen van het RIVM. 
Mogelijk kunnen hierdoor vertragingen ontstaan. 
 
Heeft u vragen? 
Heeft u vragen en/of opmerkingen over de uitvoering? Kom dan langs op een van de 
bovengenoemde inloopmogelijkheden in de bouwkeet of neem contact op met de 
omgevingsmanager P. Ammerlaan bereiken op telefoonnummer 14 079. Voor overige 
vragen kunt u mailen naar het projectteam Palenstein via palenstein@zoetermeer.nl.  
Voor verdere actuele informatie verwijzen wij u naar de website 
www.palensteinzoetermeer.nl. 
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Namens burgemeester en wethouders van Zoetermeer,  
Projectmanager Palenstein  
 
 
Ir. R. Pronk 
 
Deze brief wordt automatisch verzonden en daarom niet ondertekend. 
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