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Aan 
 

Onderwerp: Informatiebijeenkomst inrichting openbaar gebied Tuyn van Palensteyn 

 

 

 

Beste bewoner,  

 

We nodigen u uit voor een informatiebijeenkomst over de voortgang van het 

woningbouwproject Tuyn van Palensteyn. Deze avond gaat over de inrichting en planning 

van de openbare ruimte aan het Sandrinapad en de Van Lodensteinstraat.  

 

Waar en wanneer 

Datum:   dinsdag 13 december 2022 

Tijd:   19.00 – 20.30 uur (inloopbijeenkomst) 

Locatie:   Atrium aan het Rakkersveld tussen 252 en 255  

 

Aanleiding 

De bouw van de Tuyn van Palensteyn verloopt volgens planning. De verwachting is dat 

de aannemer de eerste woningen vanaf het 2e kwartaal 2023 oplevert. Aansluitend richt 

de gemeente het openbaar gebied waaronder de nieuwe woonstraat in fases in. Eind 

2022 worden er voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd voor kabels en leidingen 

aan het Sandrinapad. 

Vanaf het 2e kwartaal zijn er maatregelen nodig om de nieuwbouw tijdelijk bereikbaar te 

maken via het Van Duvenvoordepad. Dat heeft gevolgen voor u als omwonende. Wij 

informeren u daar graag over tijdens de bijeenkomst. 

 

Aanmelden 

Voor een goede voorbereiding van de avond, vragen we u zich van te voren aan te 

melden. Dit kan door een e-mail te sturen naar palenstein@zoetermeer.nl, met als 

onderwerp ‘Informatiebijeenkomst 13 december 2022’. Geef bij uw melding ook aan of u 

een toekomstige of bestaande bewoner bent en uit welke straat. Aanmelden kan tot en 

met zondag 11 december 2022.  

 

Achtergrond 

De inrichting van het Sandrinapad en de aanrijroute via de Van Lodensteinstraat zijn 

eerder besproken tijdens de bewonersbijeenkomst op 26 oktober 2021 over de 

herinrichting van het groen, de verkeersontsluiting en de verkeersveiligheid in de straten 

naar het nieuwbouwproject (Tuyn van Palenstein). Het verslag van deze avond kunt u 

nalezen op Palensteinzoetermeer.nl onder de tab projecten in uitvoering, Tuyn van 

Palensteyn, nieuws van d.d. 12 november 2021. 

Bezoekadressen 
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2711 EB  Zoetermeer 
Stadhuisplein 1 
2711 EC  Zoetermeer 
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Telefoon 14 079 
www.zoetermeer.nl 
 
Datum 
29 november 2022 
 
Uw kenmerk 
 
 
Ons kenmerk 
2022-103777 
 
Bijlagen 
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Programma 

De avond is opgezet als inloopavond. Op deze avond kunt u op elk moment binnenlopen 

en uw vragen stellen aan de deskundigen van de gemeente. Op informatieborden ziet u 

hoe de planning de komende tijd eruit gaat zien en wat er gaat gebeuren. 

 

Onderwerpen die onder andere aan de orde komen: 

1. Sandrinapad: de inrichting met de bijbehorende planning van de 

werkzaamheden; 

2. Nieuwbouw: tijdelijke maatregelen om de nieuwbouw bereikbaar te maken;  

3. Van Lodensteinstraat: de aanpassingen en de bijbehorende planning.  

 

Graag tot ziens op dinsdag 13 december 2022.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

projectmanager van de afdeling Stedelijke Ontwikkeling, 

 

 

Ir. R. Pronk 

 

 

o ‘Deze brief is niet van een ondertekening voorzien. De gemeente heeft 

het akkoord van de ondertekenaar en dit digitaal gearchiveerd’ 

 


