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Onderwerp: Werkzaamheden Dirc van Doortogelaan 

 

 

Beste bewoner, 
 
Met deze brief informeren wij u over de komende werkzaamheden bij de Dirc van 
Doortogelaan. Deze werkzaamheden zijn nodig om het terrein bouwrijp te maken voor de 
woningbouwplannen in deelgebied G (“De Tuyn van Palensteyn”) en in deelgebied C 
(“De Singelbuurt”). 
 
Wat gaat er gebeuren?  
Vanaf maandag 29 november wordt een deel van de Dirc van Doortogelaan weggehaald.  
Het gaat hier om het gedeelte tussen de Du Meelaan en Welkom 2. Er ligt al een nieuwe 
tijdelijke rijbaan voor het autoverkeer. Fietsers en voetgangers worden omgeleid via de 
Van Aalstlaan en het Ambachtsherenpad.  
 
Op de parkeerplaats aan de Du Meelaan vervalt een aantal parkeerplaatsen. Op het 
Schepenenveld is een groot nieuw parkeerterrein aangelegd. De bezoekers van het 
winkelcentrum kunnen hier nu ook parkeren. 
 
Milieueiland 
Het milieueiland op de hoek bij de Du Meelaan en Dirc van Doortogelaan komt te 
vervallen en komt niet meer terug. Het dichtstbijzijnde milieu-eiland is aan de 
Schepenenveld. Zie de plattegrond hieronder. 

 
 

Bezoekadressen 
Engelandlaan 502 
2711 EB  Zoetermeer 
Stadhuisplein 1 
2711 EC  Zoetermeer 
 
Postadres 
Postbus 15 
2700 AA  Zoetermeer 
 
Telefoon 14 079 
www.zoetermeer.nl 
 
Datum 
26 november 2021 
 
Uw kenmerk 
 
 
Ons kenmerk 
0637764591 
 
Bijlagen 
 



Planning 
Begin volgend jaar gaan de winkels over naar het nieuwe winkelcentrum. Daarna begint 
in het 2de kwartaal 2022 de sloop van het oude winkelcentrum. Weersinvloeden en 
andere (onvoorziene) omstandigheden kunnen het werk verstoren. Dit kan mogelijk 
leiden tot verschuivingen in de planning. 
 
Wat betekent dit voor u?  
We kunnen helaas niet voorkomen dat de werkzaamheden enig geluidsoverlast 
veroorzaken. We proberen de overlast voor u zoveel mogelijk te beperken.  
 
Koffie 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 voor een kopje koffie of thee. De omgevingsmanager en zo mogelijk 
een technisch manager, een projectmanager, projectontwikkelaar Vorm (voor deelgebied 
G) en aannemer Van Wijk zijn hierbij aanwezig. 
 
Op onderstaande data is de omgevingsmanager aanwezig in de bouwkeet. U kunt 
binnenlopen voor vragen op: 

- Dinsdag 30 november 8.00 tot 9.30 uur 
- 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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