
UITNODIGING “BUURTBAKKIE” 
GEEN GAT IN DE MARKT OP 
30 NOVEMBER 2022



Beste bewoners,

De gemeente wil graag dat er op 

korte termijn een voorstel komt om 

het terrein van Markt 10  (Frankrijklaan/

Engelandlaan en Markt 10) een 

tijdelijke invulling te geven en daarbij 

omwonenden te betrekken. Op de 

plek waar het oude Stadhuis gesloopt 

is, is nu lege bouwgrond. Hiervoor is 

een motie ingediend (zie bijlage, motie 

27 juni 2022). De motie vraagt om een 

creatieve kortdurende route om te 

komen tot een plan voor de komende 

drie tot vijf jaar. 

Het gat in de markt heeft raakvlakken 

met het project Markt 10. De plannen 

voor de herontwikkeling van Markt 

10 en omgeving zijn in de zomer van 

2021 stilgezet. Er waren geen passende 

aanbiedingen van de ontwikkelende 

partijen ontvangen. Binnenkort gaat het 

project Markt 10 2.0 van start. Omdat 

het project voortijdig is gestopt, is het 

nodig om bewoners te informeren over 

het opnieuw opstarten van het project 

en wat dit betekent voor de eerder 

opgehaalde zorgen, wensen en ideeën 

en de vastgestelde uitgangspunten. 

Begin 2023 ontvangt u een uitnodiging 

voor de startbijeenkomst die in 

de eerste helft van februari wordt 

georganiseerd. Daarna zullen er 

meerdere sessies volgen waar de inhoud 

aan de orde komt. Hierover wordt u later 

geïnformeerd. 

Woont of werkt u in de buurt of komt 

u er vaak? Dan gaan wij graag met 

u in gesprek over uw wensen en 

ideeën. U ben van harte welkom bij het 

“Buurtbakkie” Geen gat in de Markt op 

woensdag 30 november 2022.

Wat doen wij met uw inbreng?
De haalbare ideeën worden na toetsing 

aan de voorwaarden bekendgemaakt 

op de website van Doe mee waar 

u ook uw voorkeur en mening kan 

doorgeven. Het idee met de meeste 

voorkeurstemmen wordt uitgevoerd. U 

ontvangt hier een bericht over. 

Aanmelden uiterlijk 28 november 
2022
We vragen u om u van tevoren aan te 

melden. Aanmelden kan door uiterlijk 

28 november 2022 een e-mail te sturen 

naar projectenpmv@zoetermeer.nl, met 

als onderwerp “Buurtbakkie” Geen gat 

in de Markt op 30 november 2022. 

Iedereen de kans om mee te denken
Op 1 december gaat een groep 

studenten van de Haagse Hogeschool 

namens de gemeente langs de 

deuren. U kunt vragen stellen en uw 

wensen en ideeën kenbaar maken. 

De studenten zijn te herkennen aan 

een kaartje, voorzien van naam en het 

logo van de gemeente. De bezoeken 

vinden overdag plaats, tussen 10.00 - 

15.00 uur.

Online participatie vanaf maandag 
5 december 2022
Niet in de gelegenheid om aanwezig te 

zijn, maar wilt u wel informatie over de 

ontwikkelingen? Vanaf maandag 

5 december kunt uw vragen stellen of 

een reactie achterlaten op het online 

platform doemee.zoetermeer.nl. Twee 

weken na de bijeenkomst kunt u hier 

ook het verslag lezen. 

Meer informatie
Meer informatie over 

Geen Gat in de Markt

is te vinden op   

www.zoetermeer.nl/participatie

Informatie over het project Markt 10 

2.0 is te vinden op   

www.zoetermeer.nl/markt10

Voor informatie over hoe we met uvw 

persoonsgegevens omgaan verwijzen 

we u naar www.zoetermeer.nl/privacy.

Met vriendelijke groet,

F. ten Berge 

Projectmanager  

“BUURTBAKKIE” GEEN 
GAT IN DE MARKT 
Datum:  woensdag 30 
 november 2022
Tijd:  19.30 - 21.00 uur
Locatie:   Stadhuis Forum Zoetermeer,  
 Ingang Stadhuisplein 1



Datum 17 november 2022

Ons kenmerk 2022-102902

Bijlagen: Motie 
‘Geen gat in de Markt’ 
27 juni 2022

Bezoekadressen
Engelandlaan 502
2711 EB  Zoetermeer
Stadhuisplein 1
 

Postadres
Postbus 15
2700 AA  Zoetermeer

Telefoon 14 079
www.zoetermeer.nl
www.binnenstad-zoetermeer.nl

 Retouradres Postbus 15, 2700 AA Zoetermeer


