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Onderwerp: Start werkzaamheden Van Duvenvoordepad 

 

 

  
Geachte mevrouw, mijnheer,  
 
 
Met deze brief informeren wij u over de werkzaamheden die binnenkort van start gaan 
voor het inrichten van het Van Duvenvoordepad.  
 
Wat gaat er gebeuren?  
Als de bouwwerkzaamheden voor de woningen aan het Van Duvenvoordepad en 
Asselierspad grotendeels zijn afgerond wordt er vanaf begin mei in samenspraak met de 
aannemer Bébouw Midreth een start gemaakt met het inrichten van het gebied er om 
heen. De straat zal gefaseerd worden afgesloten.  
 
De fasering van de werkzaamheden en de mogelijke afsluiting vindt u op een kaart op de 
projecten website Palenstein Zoetermeer 
https://palensteinzoetermeer.nl/woonplek/projecten-uitvoering/nieuwbouw-van-
duvenvoordepad/. 
 
Wat betekent dit voor u?  
Het inrichten van de omgeving duurt van begin mei 2020 tot ca. eind juni 2020 en wordt 
uitgevoerd in opdracht van de gemeente Zoetermeer.  
 
De verwachting is dat de totale werkzaamheden circa 6 tot 8 weken in beslag zullen 
nemen. Tijdens de uitvoering zullen er faseringen zijn waardoor doorgaand verkeer wordt 
omgeleid. Er worden dan omleidingsborden geplaatst.  
 
Bereikbaarheid  
We doen er alles aan om de overlast zo veel mogelijk te beperken. De woningen blijven 
tijdens de werkzaamheden voor voetgangers en fietsers bereikbaar. We kunnen helaas 
niet voorkomen dat de werkzaamheden (geluids-)overlast veroorzaken. We proberen de 
overlast voor u zoveel mogelijk te beperken. Weersinvloeden en andere (onvoorziene) 
omstandigheden kunnen het werk ook verstoren. Dit kan leiden tot verschuivingen in de 
planning.  
 
Veiligheid  
De gemeente doet er alles aan om de veiligheid tijdens het werk te waarborgen; toch 
blijven werkterreinen gevaarlijke plaatsen. Voor wat betreft de veiligheid op het 
bouwterrein is met aannemer Bébouw Midreth afgesproken dat de hekken zo lang als 
mogelijk dienen te blijven staan. We vragen dan ook uw medewerking bij het opvolgen 
van de aanwijzingen.  
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Corona 
De gemeente houdt met haar werkzaamheden rekening met de richtlijnen van het RIVM. 
Mogelijk kunnen hierdoor vertragingen ontstaan.  
 
Informatie  
Heeft u tijdens de uitvoering vragen en/of opmerkingen? Neem dan contact op met de 
toezichthouder de heer E. Vloemans, bereikbaar op telefoonnummer 14 079.  
Voor verdere actuele informatie verwijzen wij u ook naar de website: 
http://www.palensteinzoetermeer.nl 
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Namens burgemeester en wethouders van Zoetermeer,  
Projectmanager Palenstein 

 
 
Ir. R. Pronk 
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