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Beste Entree geïnteresseerden,
De tijd gaat supersnel, gebruik hem wel.
Het is alweer meer dan een halfjaar geleden dat we jullie informeerden over de voortgang en de
ontwikkelingen van het ambitieuze project Entree Zoetermeer dat vlak naast onze deur wordt
gerealiseerd.
De schatting is dat we zeker 10 jaar overlast krijgen, eerst door het slopen van de kantoorgebouwen
aan het Bredewater en daarna door het opbouwen van een geheel nieuwe woonwijk op dezelfde
locatie.
De plannen van het gehele Entree project liggen nu ter beoordeling bij de MER (Milieu Effect
Rapportage). Het advies zal medio november aanstaande openbaar en ter inzage gepresenteerd
worden, waarop dan eventueel met het schrijven van een Zienswijze gereageerd kan worden.
Alle officiële zienswijzen zullen dan door de Entree projectleiding in een later stadium beoordeeld en
behandeld worden.
Als BADE-lid wordt u van het verloop op de hoogte gehouden.
De Terra Nova gebouwen op de hoek van de Boerhaavelaan en Van Leeuwenhoeklaan staan op de
planning om begin 2022 omgebouwd te worden tot woningen en appartementen.
Vooral het aangezicht van de gebouwen krijgt een metamorfose: de buitengevel wordt gesloopt en
opnieuw opgebouwd, en de appartementen krijgen balkons en loggia’s.
Bij het complex zal ook een losstaand modern medisch centrum worden gebouwd.

Artist impressie van het complex. Op de binnenplaats zal een gezondheidscentrum verrijzen.
De Gemeente Zoetermeer stelde begin dit jaar een geheel nieuw project voor. Namelijk het
verplaatsen van het busstation vanuit de binnenstad naar een nog te bouwen platform boven de A12,
gelegen tussen de op- en afrit van de Afrikaweg en de Mandelabrug .
Hiervoor is een zogenaamde Busstation klankbordgroep geformeerd, samengesteld uit deelnemers
van de gemeente, Rover, inwoners van Zoetermeer, de BGD-vereniging en BADE. De taak van deze
groep is het beoordelen van het busstation-plan, en de gemeente hierover adviseren.
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Plattegrond en vogelvlucht van de geplande nieuwe stationsomgeving.
1. Kinderen van Versteegplein, 2. Hotel, 3. Poortgebouw, 4. Busplatform ——— Mandelabrug
Omdat de gemeente Zoetermeer geen luchtmeting apparatuur in de stad installeert, hebben inwoners
de Meetgroep Luchtkwaliteit Zoetermeer opgericht.
Van de provincie Zuid-Holland kreeg deze groep 15 snuffelpalen (weerhuisjes genoemd) in bruikleen.
Er zijn er, verdeeld over de stad, momenteel 10 actief die fijnstof meten en deze waarden naar de
database van het RIVM zenden om daar te laten verwerken.
Op de website van BADE hebben we speciaal de page ‘Luchtkwaliteit’ ingericht waar u meetresultaten
en veel extra informatie vindt.

Plaatsing Weerhuisje

Fijnstof meet locaties Zoetermeer

Kijk vooral op WWW.bade-zoetermeer.nl voor actuele en interessante informatie over de genoemde
projecten.
En misschien heeft u wat tijd over om met BADE mee te denken? En wilt u op basis van
uw deskundigheid en ervaring een bijdrage leveren aan de reeds genoemde onderwerpen die in
het Entreegebied een rol spelen? Uw input is van harte welkom.
Als velen van u met ons meedenken en -werken, kunnen we invloed uitoefenen op de plannen van de
gemeente. Dit is in ieders belang, ook dat van u. Want zo kunnen we samen de negatieve gevolgen
voor onze woonomgeving en ons woongenot zo beperkt mogelijk houden, of in positieve richting
ombuigen.
Is uw interesse gewekt, dan kunt u zich aanmelden op WWW.bade-zoetermeer.nl onder de page ‘Over
Ons’. We horen graag van u. Alvast bedankt!
Met vriendelijke groet,
Jacques van der Meer, Voorzitter BADE
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