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Onderwerp: Uitnodiging 

 

 

Geachte bewoner, 
 
 
Met deze brief nodigen wij u uit voor twee bewonersbijeenkomsten op dinsdag 5 oktober 
en dinsdag 26 oktober in de Tangogarage aan de Ambachtsherenlaan 103, Zoetermeer. 
 
Doel 
Tijdens de eerste bijeenkomst gaan wij graag met u in gesprek over uw ideeën voor het 
groen, het omvormen van het Sandrinapad tot woonstraat, de aansluiting op de 
bestaande wegen en de verkeersveiligheid in uw omgeving (zie bijlage). Vervolgens 
werken we uw ideeën uit in een aantal varianten. Deze varianten presenteren we tijdens 
de tweede bijeenkomst. Tijdens deze tweede bijeenkomst kunt u aangeven voor welke 
variant u de voorkeur heeft. Om gezamenlijk tot oplossingen te komen, is het belangrijk 
dat u, als u zich aanmeldt, bij beide bijeenkomsten aanwezig bent. 
 
Achtergrond 
Tijdens de raadscommissie Stad van maandag 13 september heeft wethouder Paalvast 
toegezegd met de omwonenden in gesprek te gaan en een apart raadsvoorstel op te 
stellen, waarin invulling gegeven wordt aan de herinrichting van het gebied ten aanzien 
van het groen, verkeersontsluiting- en de verkeersveiligheid in het gebied. Tijdens de 
schouw van afgelopen donderdag 16 september heeft u ons al veel informatie gegeven 
die we deze avonden meenemen.  
 
Programma dinsdag 5 oktober 
18.45  Inloop koffie/ thee 
19.00  Start bijeenkomst opening 
  Toelichting op het doel van de bijeenkomst en wat u mag verwachten 
 Terugblik schouw en raadscommissie 

Inventarisatie van ideeën die tijdens de schouw en de inspraak raadsvergadering 
genoemd zijn.  
Aan de slag met plattegronden en stiften 

21.00  Afsluiting 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bezoekadressen 
Engelandlaan 502 
2711 EB  Zoetermeer 
Stadhuisplein 1 
2711 EC  Zoetermeer 
 
Postadres 
Postbus 15 
2700 AA  Zoetermeer 
 
Telefoon 14 079 
www.zoetermeer.nl 
 
Datum 
27 september 2021 
 
Uw kenmerk 
0637747664 
 
Ons kenmerk 
 
 
Bijlagen 
 



Programma dinsdag 26 oktober 
18.45  Inloop koffie/ thee 
19.00  Start bijeenkomst opening 

Toelichting op het doel van de bijeenkomst en wat u van ons mag verwachten 
Terugblik bijeenkomst 5 oktober 
Presentatie uitwerking verschillende varianten. 
Prioritering varianten 

21.00  Afsluiting 
 
Locatie en tijd 
1e bijeenkomst op 5 oktober   19.00 – 21.00u, inloop vanaf 18.45u, Tangogarage 
2e bijeenkomst op 26 oktober 19.00 – 21.00u, inloop vanaf 18.45u, Tangogarage 
Adres Tangogarage: Ambachtsherenlaan 103, Zoetermeer 
 
Aanmelden 

Voor een goede voorbereiding van deze avonden, vragen we u zich van tevoren aan te 

melden. Dit kan door voor zondag 3 oktober 2021, een e-mail te sturen naar 

palenstein@zoetermeer.nl, met als onderwerp ‘Bewonersavond 5 en 26 oktober 2021’ en 

ook graag met vermelding van uw straat. We stellen het op prijs als per straat enkele 

bewoners als vertegenwoordiger aanwezig kunnen zijn. 

 

Coronamaatregelen 

Beide bijeenkomsten vallen niet in de categorie horeca, evenementen, kunst en cultuur. 

Een coronatoegangsbewijs is daarom niet nodig maar we nemen wel maatregelen. Voor 

beide bijeenkomsten dient u zich aan te melden en wordt een beperkt aantal personen 

toegelaten. We geven elkaar de ruimte omdat afstand houden helpt tegen de 

verspreiding van het coronavirus. Uiteraard kunt u niet komen als u klachten heeft. 

 

Heeft u naar aanleiding van deze uitnodiging nog vragen. Mail uw vraag dan naar 
palenstein@zoetermeer.nl 
 
 
Ik hoop u te zien op 5 en 26 oktober. Tot dan! 
 
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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