
UITNODIGING 

Informatiemarkt Palenstein

30 maart 2016

7 juni 2018
INFORMATIEMARKT PALENSTEIN

UITNODIGING 

Informatiemarkt Palenstein

30 maart 2016



INFORMATIEMARKT PALENSTEIN
Palenstein wordt steeds mooier. Wĳ  zĳ n volop bezig met de 
vernieuwing. En er gaat nog veel meer gebeuren in de wĳ k. 
Wat precies? We praten u graag bĳ  tĳ dens een informatiemarkt 
op woensdag 30 maart in het CKC. 
 

Onderwerpen
•  De sloop van de Florens van Brederodefl at en de nieuwbouwwoningen 

die daarvoor in de plaats komen.
•  De sloop van de Jan van Beierenfl at.
• De plannen voor het nieuwe winkelcentrum.
•  De plannen voor koopwoningen op de locatie Van Beeckstraat en 

Van Duvenvoordepad.
• De diverse verkeersplannen in de wijk. 
 

Locatie
CKC aan de Leidsewallen 80 in Zoetermeer.
 

Openingstijden
De informatiemarkt is open van 17.00 tot 21.00 uur. 
U kunt zo binnenlopen, aanmelden is niet nodig. 
 

Presentaties
Om 17.00 en om 19.00 uur geven wij een presentatie over de plannen 
(op beide tijden dezelfde presentatie). 
U kunt zelf kiezen welk tijdstip u het beste uitkomt. Daarna heeft u tijd 
om de informatiemarkt te bezoeken. 
 
Wij zien u graag op 30 maart in het CKC! 
Gemeente Zoetermeer, De Goede Woning, Vidomes en Vestia

• Aardgasvrij wonen
• Sloop- en nieuwbouwplannen
• Bijenidylle
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Om 17.00 en om 19.00 uur geven wij een presentatie over de plannen
(op beide tijden dezelfde presentatie). U kunt zelf kiezen welk tijdstip 
u het beste uitkomt. Daarna heeft u tijd om de informatiemarkt te 
bezoeken.

De informatiemarkt is open van 17.00 tot 20.30 uur.
U kunt zo binnenlopen, aanmelden is niet nodig.

Wij zien u graag op 7 juni in het CKC!
Gemeente Zoetermeer, de woningcorporaties De Goede Woning, 
Vidomes, Vestia en Stedin.

Palenstein wordt steeds mooier. Wĳ zĳn volop bezig met de
vernieuwing. En er gaat nog veel meer gebeuren in de wĳk.
Wat precies? We praten u graag bĳ tĳdens een informatiemarkt
op donderdag 7 juni in het CKC.

CKC aan de Leidsewallen 80 in Zoetermeer.


