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Aan de bewoners van dit adres 

 

Zoetermeer, 21-januari-2022 

Betreft   :  Start bouwwerkzaamheden Tuyn van Palensteyn VORM 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
U ontvangt deze brief als omwonende van het ontwikkelproject Tuyn van Palensteyn. De 
werkzaamheden voor het bouwrijp maken van het gebied zijn inmiddels uitgevoerd door de 
gemeente Zoetermeer. Vanaf maandag 31-januari aanstaande zullen wij als VORM 6D Wonen B.V. 
aanvangen met de voorbereidingen voor de bouw, wij starten op 7 februari met het realiseren van 
de bodemlussen. 
 
Middels deze brief willen wij u tevens melden dat onze werktijden op ma-vr tussen ca 07.00 en 17.00 
zullen zijn. Indien wij met regelmaat of in bijzondere gevallen gedurende het bouwproces van deze 
tijden afwijken, zullen wij u daarvan op de hoogte stellen. De trilling meters die zijn geplaatst door 
gemeente Zoetermeer worden overgenomen en gemonitord door VORM tijdens de werkzaamheden.  
 
Wij vinden het belangrijk dat u als bewoner goed geïnformeerd blijft over de werkzaamheden. Ook is 
het belangrijk dat als u vragen heeft, u hierover met ons in contact kan komen. Vanaf maandag 31-
januari zal omgevingsmanager Matea Otten beschikbaar zijn op locatie om uw vragen omtrent de 
werkzaamheden te beantwoorden. In deze week kunt u met Matea een kennismakingsgesprek 
inplannen via onderstaand emailadres. Wanneer Matea niet in de bouwkeet aanwezig is, kunt u haar 
bereiken op haar telefoonnummer: 06-47379018, of op haar emailadres 
matea.otten@gebiedsmanagers.nl. 
 
Ook hebben wij via het betrokken ingenieursbureau Gebiedsmanagers, het Gebiedsportaal 
beschikbaar gesteld. Het Gebiedsportaal is een online omgeving waarin u gedurende het gehele 
project actuele informatie over het project kunt vinden. U kunt via het Gebiedsportaal onderstaande 
informatie inzien: 
 

• Informatie vanuit eerder georganiseerde bewonersavonden 

• Data van toekomstige bewonersavonden (indien van toepassing) 

• Plankaart van Tuyn van Palensteyn 

• Planning van de werkzaamheden (klikken op de plankaart) 

• Locatie van de bouwkeet. Als u op de bouwkeet klikt ziet u welke tijden en dagen Matea 
aanwezig is in de keet. Dit wordt vanaf 31 januari wekelijks bijgehouden. 
 

In het Gebiedsportaal kunt u via het mail icoon uw opmerkingen, ideeën of klachten kenbaar maken.  
Wij zullen dan contact met u opnemen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. 

Bezoekadres 

VORM 6D Wonen B.V. 

Schiehaven 13 

3024EC, Rotterdam 

 

T. +31 (0)78 642 13 00 

post@vorm.nl 

 

Postadres 

VORM Bouw B.V. 

Postbus 16 

3350 AA Papendrecht 
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Het Gebiedsportaal kunt u op de volgende manier bereiken: 

• Ga naar https://tuynvanpalensteyn.gebiedsmanagers.nl/ 

• Gebruikersnaam: Omgeving-TuynvanPalensteyn 

• Wachtwoord: P@LENsteyn.22 
 
Tip: sla het webadres en de inloggegevens van het Gebiedsportaal op in uw internetbrowser. Zo kunt 
u het Gebiedsportaal in de toekomst beter bereiken. 
 
Het bouwterrein wordt afgezet middels bouwhekken. Wij willen u verzoeken deze afrasteringen te 
accepteren. Wij vragen u erop toe te zien dat, hoewel er afrasteringen aanwezig zijn, het 
bouwterrein niet door de jeugd als speelplaats wordt gebruikt.  
 
U kunt voor al uw opmerkingen, ideeën en klachten terecht bij de omgevingsmanager Matea Otten 
of het Gebiedsportaal. Matea is dan ook voor de Tuyn van Palensteyn het eerste aanspreekpunt van 
VORM en zal hierbij de taak overnemen van de omgevingsmanager Pebbles Ammerlaan van de 
gemeente Zoetermeer.  
 
Voor eventuele overlast verontschuldigen wij ons, maar hopen daarentegen dat u begrip kunt 
opbrengen voor de situatie. 
 
Vertrouwende op uw medewerking, verblijven wij. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Uitvoeringsteam 
VORM 6D Wonen B.V. 
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