Zoetermeer, 8 maart 2022

Aan:

Het College en de Gemeente Raad van

betermeer

Postbus 15

27W AAZoetermeer
Tevens via E-mail: griffie@zoetermeer.nl

Van:

JJ. van derMeer

Groenewater63
27LS AT Zoetermeer

.

Betreft

:

1. Ziensw'rjze Bestemmingsplan Entree Busstations gebied.

2. Bijlage Voordracht Zweef brug Entree-Rokkeveen Vll.
Geacht C-ollege & Leden van de Gemeenteraad,

r

Ondergetekende

J.J.

van der Meer, wonende te Zoetermeer, dient hierbij z'tjn Zienswijze in

aangaande bovenvermeld Bestem mi ngspla n Entree Busstationsgeb'led.
Als bewoner van de Waterbuurt in de wijk Meerzicht maak ik mii zorgen om de onnrikkeling van het

gebied Entree Zoeteírneer.

Mijn zorgen richten zich op de onderstaande punten:

Hoe uerbinden we het Entrcegebied met het Stations. en RoHreveengebied?
Speciaal voor voetgangers (mindervaliden), rolstoelgebruikers, fietsers en scootmobielen.
Hoe bereikt men dat:

Leg een areefbrug aan die aan een aantal voonrnarden dient te voldoen.

Door tunneltoepassing:

Bijkomende voordelen:

De gemeente gebruikt de slogan

2oetermeer is de pleK hier wil eenieder wonen.

Het aanteggen uan een areeftrug is zeervooruitstrevend en de bijzondere architectuur zal de stad
Zo€teÍmeer een moderne uitstraling geven.
Gezien het geschatte aantal personen dat van de zweefbrug gebruik gaat maken en de hierboven
vermelde aandachtspunten, is het gepast om dit bouwwerk aan te leggen.

L-2

Een aantal prognoseciifers

ter onderbouwing:

Het plan is om tussen de 45fl) en 5700 woningen en appartementen te bouwen in het Entreegebied.
Een Zoetermeerc gezin bestaat gemiddeld utt2,2 penonen. Dit betekem dat ertussen de 9ÍlOO en
11.400 personen in het Entreegebied komen wonen.
De Entreekavel aan de Driemanspolderzijde is ongeveer 25oA groter dan de Entreekavel aan de

Bredewaterzijde.
Verdeling bewoners:
o Entreekavel Driemanspolder: 5333 personen
o Entreekavel Bredewater: 5066 personen.
Geschat aantal pemonen uit het Entreegebíed dat per dag v.v. gebruik

pat

maken van het Entree

Zoetermeer station:
r Entreekavel Driemanspolder: 1,267 personen
o Entreekavel Bredewater: 1013 personen.
Verdere toeloop v.v- van potentiële reizfers uit Zoetermeer:
o Doorverplaatsing busstation centrum naar busstation plateau stationsgebied Zoetermeer:
1000 personen.
o Uit de andere wijken van Zoetermeer: 1(XX) penionen v.v. per dag.
Personen gebruikmakendvan onersteek Entreez'lidevb Zweefbrug naar Rokkeveen v.v.
(privébezoek Rokkeveen, winkelcentrum Rokkeveen en markt Rokkeveen, e.a.):

o

1(X)0 personen perdag.

Aantal personen dat per dag gebruik zal maken van de ZweeÍbrug:
. Entreekavel Driemanspolder:
L267 personen
o Entreekavel Bredewater:
1013 personen
. Verplaatsing busstation:
L000 personen
. Andere wijken Zoetermeer:
1000 personen
. Oversteek Entree-Rokkeveen:
l(nO personen
Geschat totaal:
5280 Personen
Tot slot.
Ondergetekende gaat er van uit dat zijn Ziensuvijze niet alhen aan het Colhge van B&W aangeboden
wordt maar ook ontroleerbaar naar alle raadsfractbs.
Ondertekenaa r vezoekt tevens om een sch riftelij k bevestigin g hierva n.

ln vertrouwen u met deze zienswijze van dienst te zijn,
Hoogachtend,
Jaques van &r Mes
Groenwater 58
27LS AT Zoetermeer

The Ne&erlands

Tel: +3L7932W7
Gsm: +3LW758253

Fax

+317932[ffi(B

Voorzitter BADE werkgroep
E-Mail: voozitter. $eer@ bade-zoeterfn eer.n
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