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Zoetermeer één tegen Eenzaamheid

23 mei
Europese verkiezingen

23 mei 2019

Politie en brandweer in
actie bij 112 Veiligheidsdag

25 mei t/m 2 juni
Voorjaarskermis
25 mei en 1 juni
Prikkelarme kermis

Een overzicht van
alle evenementen in
Zoetermeer vindt u op:
www.zoetermeerbruist.nl

Zoetermeer heeft sinds kort een community
tegen eenzaamheid. De deelnemers van de
community ontwikkelen samen ideeën om
eenzaamheid in Zoetermeer te bestrijden
en werken deze ideeën uit. De community
bestaat uit Zoetermeerse ondernemers,
organisaties voor kunst en cultuur,
sportorganisaties en maatschappelijke
organisaties. Dinsdag 14 mei kwamen zij,
op uitnodiging van wethouder Ingeborg ter
Laak van zorg en welzijn, voor het eerst bij
elkaar om kennis te maken en de eerste
stappen te zetten.

Colofon

Gemeente Zoetermeer
Stadhuisplein 1 &
Engelandlaan 502
Postbus 15
2700 AA Zoetermeer
www.zoetermeer.nl
www.twitter.com/
gemzoetermeer
www.facebook.com/
gemeentezoetermeer
WhatsApp
06-55 44 99 55
Telefoon 14 079

Veel energie
Ter Laak: ‘Met deze brede community wil ik
meer bewustwording rondom eenzaamheid
creëren, initiatieven ontplooien en
ondersteunen.’ Er kwam veel energie vrij
tijdens de eerste bijeenkomst. Partijen die
elkaar niet kenden, maakten kennis en
wisselden ideeën uit, en er waren al eerste

plannen om samen te werken. Er ontstond
een ‘Wij-Zoetermeer-gevoel’. Iedereen
deelde dezelfde mening: niemand in
Zoetermeer hoeft eenzaam te zijn. We zijn
er om elkaar te helpen.
Van alle leeftijden
In eerste instantie richt de community haar
aandacht op ouderen, maar gaandeweg
breidt dit zich uit naar andere groepen, want
eenzaamheid komt voor op alle leeftijden.
Alle ouderen en jongeren verdienen
tenslotte een plek in onze Zoetermeerse
samenleving, waar zij niet alleen zijn.
Community-leden gezocht
Heeft u ook ideeën over het bestrijden
van eenzaamheid? Wilt u ook iets doen
tegen eenzaamheid in Zoetermeer?
Sluit u dan aan bij de community tegen
eenzaamheid. Stuur hiervoor een mail naar:
tegeneenzaamheid@zoetermeer.nl

Vernieuwde wijktuin Noordhove
heropend!

Wegwerkzaamheden
www.zoetermeer.nl/
wegwerkzaamheden
Meldpunt Veilig Thuis
Telefoon 0800-2000
24 uur per dag/7 dagen
per week.
www.veiligthuishaag
landen.nl
Meldpunt Bezorgd,
tijdens kantooruren
Telefoon 070-353 7291

Wie ben ik?
De gemeenteraad is er voor u! De raad beslist in
grote lijnen wat er moet gebeuren in Zoetermeer
en controleert of burgemeester en wethouders
hun werk goed doen. De Zoetermeerse
gemeenteraad bestaat
uit 39 raadsleden. Zij
vertegenwoordigen u als
inwoner van Zoetermeer.
Maar kent u ze al? Via
het Stadsnieuws krijgt
u elke week een korte
kennismaking met 1 van de
39 raadsleden.
Deze week:
Mariëtte van Leeuwen
raadslid LHN
Wijk: Buytenwegh

Ewww.facebook.com/mariette.vanleeuwen.3
Dwww.twitter.com/@mariettevl

Publieksplein
Uitsluitend op afspraak
Engelandlaan 502
www.zoetermeer.nl/
afspraakomgevingsbalie
Telefoon 14 079
Meldingen openbare
ruimte
www.zoetermeer.nl/
contactformulier
Spoedmeldingen tussen
17.00 uur en 08.00 uur:
Telefoon 14 079

De brandweer laat zien hoe ze een auto bij een ongeluk
openknippen. Dat was een van de demonstraties op
de 112 Veiligheidsdag afgelopen zaterdag. Op het
evenemententerrein bij het Silverdome kon iedereen
een kijkje nemen in de wereld van politie, brandweer,
handhaving en andere hulpdiensten. Burgemeester
Aptroot opende de dag samen met commandant
Blusgraag en de helden van Paw Patrol. Het werd een
drukbezochte, zonnige dag. Ook de traumahelikopter
kwam langs vliegen, maar moest vanwege een
spoedgeval weer snel door.

De vernieuwde wijktuin van Noordhove
is geopend! Vorige week onthulde
burgemeester Charlie Aptroot samen
met de vrijwilligers het naambord van
de nieuwe tribune. De wijktuin heeft
een grote opknapbeurt gekregen.
Dit is mogelijk gemaakt door vele
vrijwilligers en de inzet van firma v.d.
Spek en aannemer HABO.
Duurzaam en uniek groen
De wijktuin is een uniek stukje groen, dat
uit twee gedeeltes bestaat. Scholieren

uit groep 5 tuinieren er in bakken van
gerecycled pallethout. Bijzonder is dat
een actieve groep vrijwilligers zelf de
wijktuin beheert en onderhoudt.
De wijktuin is geheel duurzaam
opgeknapt. Zo zijn er met hergebruikte
stoeptegels twee tribunes gemaakt,
waar basisschoolleerlingen tijdens het
schooltuinenseizoen les krijgen. Ook is
er op het braakliggend stukgrond een
bloemenidylle aangelegd. Stichting de
Groene Motor heeft hiervoor fruitbomen
geschonken.

‘Ik heb de politiek niet gezocht, de politiek zocht mij!
Hilbrand Nawijn benaderde mij om op de lijst voor de
verkiezingen te staan. Ik vroeg: “waarom ik?” Ik wind
er geen doekjes om. Praten met meel in de mond is
niks voor mij. “Juist daarom”, antwoordde Hilbrand.
Dat was een uitnodiging om het anders te mogen doen
in de politiek. Rechter op het doel af. Het conflict niet
mijdend.
Ik had best een beetje aversie tegen de politiek en
nu smul ik ervan! Ik kan me ontzettend verheugen
op een politiek debat. Als volleerd speurneus ga ik
door de stukken op zoek naar wat “niet, of anders is
opgeschreven.” Inmiddels lever ik 12 jaar een bijdrage
aan politiek Zoetermeer en geniet nog altijd.’
Wilt u met Mariëtte van Leeuwen of een ander raadslid
in contact komen? Of wilt u meer weten over de raad?
Dat kan via www.raadzoetermeer.nl.

facebook.com/gemeentezoetermeer
twitter.com/gemzoetermeer

De Paulusschool en het project Milieu

Naturalisatieceremonie

In de maand mei 2019 werkt de
Paulusschool aan het project Milieu.
Natuurlijk gaat het dan ook over
zwerfafval. Liset en Randy van de
afdeling Handhaving hebben in de
groepen 5 een les gegeven over
zwerfafval en daarbij hoort ook het
opruimen van de schoolomgeving. In
groepjes zijn ze de buurt ingegaan. Zo
wordt Zoetermeer steeds schoner!

Veilig fietsen na verkeersexamen
Burgemeester Charlie B. Aptroot feliciteerde vorige week donderdag 16 mei de nieuwe
Zoetermeerders met het verkrijgen van het Nederlanderschap. Elke maand wordt de
naturalisatieceremonie in het Stadhuis- Forum georganiseerd. Een fotograaf legt dit
bijzondere moment vast.

Zonder prikkels van de kermis genieten

Vorige week vonden de praktische
verkeersexamens plaats. Ruim 1400
Zoetermeerse leerlingen die in groep
7 zitten lieten zien dat ze veilig door
het verkeer kunnen fietsen. Wethouder
Marc Rosier moedigde ze aan. ‘Veilig
aan het verkeer deelnemen is ontzettend
belangrijk.’
Fietslessen
OnderwijsAdvies Veilig Verkeer Nederland
en de gemeente Zoetermeer organiseren dit
jaarlijkse verkeersexamen. Elk jaar doen er
weer veel vrijwilligers mee, die bijvoorbeeld
bij de controleposten langs de route staan.

Het startpunt was op het parkeerterrein
bij de Mormonentempel. Daar wachtten
de scholieren met hun fiets in de hand,
totdat ze konden beginnen. In groep vier
en zes kregen ze al fietslessen en de
verkeersleerkrachten van OnderwijsAdvies
hielpen scholen die meedoen aan
SCHOOL op SEEF om de examens voor
te bereiden. Het belangrijkste was dat de
kinderen tijdens het examen lieten zien dat
ze de verkeersregels kenden en konden
toepassen tijdens het fietsen. De meesten
slaagden met vlag en wimpel. De enkeling
die een slechte dag had, kan herexamen
doen op 29 mei.

Nog even en de voorjaarskermis is er
weer. Van zaterdag 25 mei t/m zondag
2 juni strijkt de kermis neer bij de Van
der Hagenstraat. Om iedereen te laten
genieten, zijn de attracties op zaterdag
25 mei en zaterdag 2 juni prikkelarm.
De gemeente vindt het belangrijk dat
iedereen van de kermis kan genieten.

Daarom is er op zaterdag 25 mei en zaterdag
2 juni tussen 13.00 en 15.00 een prikkelarme
kermis. Tijdens de twee prikkelarme uren
worden geluid-, rook, en lichteffecten zachter
gezet. Of ze worden helemaal uitgezet. Ook
gaan de attracties langzamer, voor zover dat
mogelijk is. Om alles goed te laten verlopen
zijn er extra vrijwilligers en staat er buiten
een EHBO-post.

Zet alvast in de agenda
Datum
23 - 30 mei
25 mei
26 mei
27 mei
29 mei
23 - 30 mei
27 mei

Tijd
10.00 - 17.00 uur
10.00 - 16.00 uur
10.00 - 16.00 uur
Gesloten
13.00 - 16.00 uur
10.00 - 17.00 uur
19.00 - 20.00 uur

23 - 30 mei
29 mei
24 en 29 mei
25 en 26 mei
23 - 30 mei
23 - 30 mei
23 - 30 mei
23 - 30 mei
26 mei

10.00 - 17.00 uur
14.00 - 16.00 uur
15.30 uur
10.00 uur
15.30 uur
10.00 - 16.00 uur
Verschillend
24/7
14.00 - 15.00 uur

Activiteit
Binnen- en buiten spelen
Borduren
Unicorn maken
Bijtje maken
Dieren bezoeken en verzorgen
Konijnenkeuring, inenting Myxomatose, VHD1 en
VHD2 en controle vooraf aanmelden!
Dieren bezoeken en verzorgen
Knutselen
Voedertijd (meehelpen voeren)
Voedertijd (meehelpen voeren)
Voedertijd (meehelpen voeren)
Dierenspeurtocht (Nieuw),ophalen in het winkeltje
Zoethout
Natuurtuin open
Rondleiding Natuurtuin

Locatie
Speelboerderij Het Buitenbeest

Speelboerderij Het Buitenbeest, Boerderijgedeelte
Telefonisch aanmelden via 352 06 24
Stadsboerderijen De Balijhoeve en De Weidemolen
De Weidemolen en De Balijhoeve
De Weidemolen
De Weidemolen
De Balijhoeve
De Balijhoeve
Verschillend
‘t Westpunt in het Westerpark

Meer informatie is te vinden op: www.zoetermeer.nl/kalender. *ZoetermeerPashouders hebben op vertoon van de pas gratis toegang.

Kosten
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
€ 30,- per inenting
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis

Agenda maandag 27 mei 2019
Op het moment van publiceren van deze agenda
kunnen nog wijzigingen plaatsvinden. De meest
actuele agenda met bijbehorende stukken vindt
u in het raadsinformatiesysteem iBabs via www.
raadzoetermeer.nl onder de betreffende vergaderdatum.
De vergaderingen van de commissies worden gehouden
in de raadzaal en commissiezaal (ingang Engelandlaan
502) van het Stadhuis.
Spreekrecht
Bij de raads- en commissievergaderingen is het mogelijk
om voorafgaand aan de vergadering gebruik te maken
van het spreekrecht. Aanmelden voor het spreekrecht
kan tot op de dag van de vergadering uiterlijk tot 12.00
uur. U kunt hiervoor een e-mail toesturen aan griffie@
zoetermeer.nl. Wilt u inspreken? Meer informatie vindt u
op www.raadzoetermeer.nl onder ‘Denk & doe mee’.
Internetuitzendingen
Alle raads- en commissievergaderingen zijn live
te volgen op internet via www.raadzoetermeer.nl.
Alle opnamen kunt u ook achteraf terugzien en/of
beluisteren.
Twitter en Facebook
Volg de raad via twitteraccount @raadzoetermeer of
vindt de raad op Facebook: GemeenteraadZoetermeer.

RAADZAAL
Commissie Samenleving en
commissie Stad PLENAIR
Aanvang: 19.30 uur
Eindtijd: 20.20 uur
1.
2.
3.
4.
5.

Opening en vaststelling agenda
Spreekrecht
Mededelingen
Rondvraag
Toelichting op beantwoording vragen Jaarstukken
2018
6. Sluiting

RAADZAAL
Commissie Stad
Aanvang: 20.30 uur
Eindtijd: 23.00 uur
1. Aandachtspunten voorontwerpbestemmingsplan
Plataanhout (geen besluitvorming)
2. Raadsvoorstel Woningbouw Toverberg - vaststellen
grondexploitatie en samenspraakprocedure
3. Raadsvoorstel herziening grondexploitatie Cadenza 2
4. Raadsvoorstel Meerjaren Perspectief Grondbeleid
(MPG) 2018

Raadsbesluiten vergadering 13 mei 2019
Hieronder vindt u een overzicht van de bespreekpunten
die tijdens de raadsvergadering aan de orde zijn
geweest. Ook heeft de gemeenteraad een aantal
besluiten goedgekeurd, waarover in de voorbereidende
commissievergaderingen raadsbreed overeenstemming
was. Alle besluiten die de raad heeft genomen (inclusief
de besluiten waarover geen referendum kan worden
ingediend) zijn in te zien via www.zoetermeer.nl/
gemeenteraad (RIS).
Referendabele raadsbesluiten 13 mei 2019
Voor de hieronder gepubliceerde besluiten geldt dat
hierop de referendumverordening (gepubliceerd op www.
overheid.nl) van toepassing is.
Kiesgerechtigde inwoners van Zoetermeer kunnen
de raad verzoeken om een referendum te openen.
Dit verzoek dient uiterlijk 6 juni 2019 bij de gemeente
aanwezig te zijn samen met 300 tot 350 handtekeningen.
Dit aantal hangt af van het aantal kiesgerechtigden in
Zoetermeer ten tijde van het indienen. Op het Stadhuis
zijn op het Publieksplein formulieren verkrijgbaar om
een verzoek voor een referendum in te dienen. Ook
kan met gebruikmaking van DigiD een verzoek digitaal
worden ingediend. Lees meer over het referendum op
www.zoetermeer.nl/gemeenteraad (Denk & Doe mee –
referendum).
Als twee weken na de datum van deze publicatie geen
verzoek is ingediend tot het houden van een referendum,
treden de hieronder genoemde besluiten in werking op 7
juni 2019.
- Raadsbesluit Overzicht actualisatie financiële
beleidsnota’s
- Raadsbesluit Samenspraak Cultuurvisie 2020-2023
Niet-referendabele raadsbesluiten 13 mei 2019
- Raadsbesluit Vaststelling lijst van ingekomen stukken
- Raadsbesluit Bekrachtiging geheimhouding
toelichting grex GR Bleizo 1-1-2019
- Raadsbesluit Bekrachtiging geheimhouding
toelichting grex Hoefweg 1-1-2019
- Raadsbesluit Bekrachtiging geheimhouding bijlagen
bij raadsvoorstel Herziening grondexploitatie
Cadenza 2
- Raadsbesluit Bekrachtiging geheimhouding bijlage 1
Woningbouw ontwikkeling Toverberg
- Raadsbesluit Bekrachtiging geheimhouding bijlagen
Meerjarenperspectief Grondbeleid (MPG) 2018
- Raadsbesluit Herbenoeming lid en plv. lid Commissie
Personele Aangelegenheden
- Raadsbesluit Zienswijze Strategische Agenda MRDH
- Raadsbesluit Onderzoek Rekenkamercommissie
Beheer en onderhoud openbare ruimte
- Raadsbesluit Protocol geheimhouding gemeente
Zoetermeer 2019
- Raadsbesluit Richtlijnen bij de besteding van de
fractievergoeding

COMMISSIEZAAL
Commissie Samenleving
Aanvang: 20.30 uur
Eindtijd: 23.00 uur
1. Zienswijze begroting 2020 Metropoolregio Rotterdam
Den Haag (MRDH)
2. Zienswijze ontwerpbegroting 2020-2023
Veiligheidsregio Haaglanden (VRH)
3. Zienswijze ontwerpbegroting 2020 Omgevingsdienst
Haaglanden (ODH)
4. Zienswijze begroting 2020 Bedrijvenschap Hoefweg
5. Zienswijze begroting 2020 Bleizo
6. Zienswijze begroting 2020 Regeling Dienst Sociaal
Werkbedrijf (DSW) Rijswijk
7. Zienswijze begroting 2020 Inkoopbureau H-10
8. Zienswijze begroting 2020 GGD Haaglanden

De bekendmakingen worden gepubliceerd in het
Gemeenteblad: www.officielebekendmakingen.nl.
In het Stadsnieuws staan de bekendmakingen
verkort weergegeven.

B&W-BESLUITENLIJST
De besluitenlijst van de B&W-vergadering kunt u op
internet bekijken via: www.zoetermeer.nl
Klik op Politiek & Bestuur > College van B&W >
Besluitenlijsten college. De lijst kunt u ook inzien op het
Publieksplein van het Stadhuis.
Adres en openingstijden Publieksplein
(zie colofon)
Bezwaar maken/beroep instellen/zienswijzen
indienen
De officiële bekendmakingen van de gemeente

Zoetermeer staan in het Gemeenteblad op www.
officielebekendmakingen.nl. Tegen bepaalde
bekendmakingen kunt u zienswijzen indienen of bezwaar
of beroep instellen. Hoe u dat precies doet, leest u op
www.zoetermeer.nl/bekendmakingen.
Blijf op de hoogte van de bekendmakingen in uw
omgeving via:
• de OmgevingsAlert-app, te downloaden via de
App-store (iOs), via Google Play (Android) of via
Windows Store
• de e-mailservice bekendmakingen op Overheid.nl
Op de OmgevingsAlert-app staan alle lokale
bekendmakingen van de gemeente, provincie en
waterschappen. Klik op een icoon, lees om welke
bekendmaking het gaat en vind een link naar het
Gemeenteblad voor meer informatie.
Een bekendmaking kunt u op afspraak inzien bij
de Omgevingsbalie in het Stadhuis-Forum aan de
Engelandlaan 502. Maak hiervoor een afspraak via www.
zoetermeer.nl/afspraakomgevingsbalie.
Meer informatie over onderstaande bekendmakingen
vindt u op het Gemeenteblad
(www.officielebekendmakingen.nl).

APV-VERGUNINGEN
Aangevraagd
• Silverdome parkeerterrein, organiseren evenement
‘vlooienmarkt/kofferbaksale’ op 18 augustus 2019 en
op 10 november 2019, APV-EVM20190283
(ontvangen 9 mei 2019)
• Promenadeplein, organiseren evenement ‘Boekenen platenmarkt’ op 14 september 2019, APVEVM20190227 (ontvangen 18 april 2019)
• Westerpark, organiseren evenement
‘Westerparkronde (3D)’ op 14 juli 2019 (ontvangen 14
mei 2019), APV-EVM20190290
Inzien
Inzien kan bij de Omgevingsbalie, Engelandlaan
502. Maak een afspraak via www.zoetermeer.nl/
afspraakomgevingsbalie.
Verleend
• Markt, Marseillepad, Leidsewallen en Dorpsstraat,
organiseren evenement ‘Moonlightbraderie’ op 19 juni
2019, APV-EVM20180682 (verleend 16 mei 2019).
Bezwaar?
Voor het indienen van een bezwaarschrift tegen een
verleende evenementenvergunning, verwijzen wij u
naar ‘Bezwaar maken / beroep instellen / zienswijzen
indienen’.
Het Subsidiekader en de start van de
aanvraagperiode voor subsidies 2020
Het college heeft op 14 mei 2019 het Subsidiekader en
de subsidiebudgetten voor het jaar 2020 vastgesteld.
In het Subsidiekader 2020 staan de doelen die de
gemeente heeft bij het inzetten van subsidiegelden
en hoe ze het beschikbare budget verdelen. Op 1 juni
start de periode waarin subsidies aangevraagd kunnen
worden.
Wilt u het Subsidiekader 2020 bekijken? Of een subsidie
aanvragen? Dan kunt u vanaf 1 juni 2019 kijken op
www.zoetermeer.nl/subsidie.

VERKEERSBESLUITEN
Aanleg voetgangersoversteekplaats Frankrijklaan
Vanwege de verkeersveiligheid en de komende tijdelijke
afsluiting van het Zuidwaarts is besloten om op de
Frankrijklaan bij de oostelijke toegangsweg naar de
Markt een voetgangersoversteekplaats aan te leggen.
Daarmee wordt de oversteeksituatie voor voetgangers
over de Frankrijklaan verbeterd.

Gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats
Besloten is om de parkeerplaats bij de Steeneikzoom
14 aan te wijzen als een gehandicaptenparkeerplaats.
Hierop mag alleen de bewoner parkeren.

KENNISGEVINGEN
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Veiligheid, Vergunningen en Handhaving
De taken van de afdeling VVH zijn onder andere
vergunningverlening, toezicht en handhaving op grond
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, en
aanverwante regelgeving.
Op de kaart www.zoetermeer.nl/kapaanvragen
is overzichtelijk te zien voor welke bomen een
kapvergunning is aangevraagd. Wilt u meer weten over
bomen in Zoetermeer, kijk dan op www.zoetermeer.nl/
bomen.
Ingediende aanvragen voor een
omgevingsvergunning
• Bleiswijkseweg 51, 2712 PB, gedeeltelijk slopen van
een gebouw, WB20190279 (ontvangen 13 mei 2019)
• Buizerdveld 199, 2727 BC, plaatsen van een
aanbouw met een dakterras, WB20190281
(ontvangen 10 mei 2019)
• Buizerdveld 201, 2727 BC, plaatsen van een
aanbouw met een dakterras, WB20190280
(ontvangen 10 mei 2019)
• Derde Stationsstraat 369, 2718 AJ, plaatsen van een
vloer en gevelwijzing voor het plaatsen van een
tweede nooduitgang, WB20190275 (ontvangen 10
mei 2019)
• Eesterwaard 100, 2716 XK, gebruik openbare ruimte
voor het plaatsen van een puincontainer bij
de ingang van de flat voor ongeveer vier weken,
WB20190277 (ontvangen 12 mei 2019)
• Fivelingo, naast nummer 24, 2716 BE, kappen van
een boom die te dicht op de erfgrens staat en
herplant van een boom, WB20190282 (ontvangen 13
mei 2019)
• Frederik van Eedenhove 40, 2717 WL, gebruik
openbare ruimte voor het plaatsen van een
bouwkeet, toiletten, schaftkeet, zaagloods,
bouwbord en bouwhekken voor de renovatie van
woningen in de Hove-buurt, WB20190276
(ontvangen 10 mei 2019)
• Gebrokenwit 7, 2718 AX, gebruik openbare ruimte
voor het plaatsen van een hoogwerker, WB20190283

www.zoetermeer.nl

(ontvangen 14 mei 2019)
• Hunsingo, voor nummer 86 t/m 94, 2716 CL,
kappen van twee bomen vanwege slechte conditie
en onvoldoende groeiruimte, kappen van een boom
vanwege onvoldoende groeiruimte en herplant van
drie bomen, WB20190278 (ontvangen 13 mei 2019)
• Jachtwerf, naast nummer 1, 2725 DN, kappen
van een dode boom en herplant van een boom,
WB20190286 (ontvangen 16 mei 2019)
• Lauwersmeer 68, 2729 PK, plaatsen van een
dakkapel, WB20190289 (ontvangen 17 mei 2019)
• Palestrinarode 31, 2717 GA, vervangen van de
berging en plaatsen van een luifel, WB20190288
(ontvangen 16 mei 2019)
• Rokkeveenseweg Zuid 166, 2718 ER, slopen van
een monument, bouwen van zes woningen, kappen
van twee onveilige bomen en herplant van twee
bomen, WB20190284 (ontvangen 15 mei 2019)
• Vierde Stationsstraat 442, 2719 RB, herstellen van
een ingezakte vloer van een monument,
WB20190287 (ontvangen 16 mei 2019)
Inzien
U kunt binnengekomen aanvragen inzien bij de
Omgevingsbalie, Engelandlaan 502. Maak een afspraak
via www.zoetermeer.nl/afspraakmaken. Het is niet
mogelijk om hierover zienswijzen in te dienen.
Verleende omgevingsvergunningen (reguliere
procedure)
• Cornelis Boslaan 1440, 2722 TN, wijzigen van
de gevel voor het plaatsen van Scootmobiels,
WB20190182 (verzonden 15 mei 2019)
• Europaweg 2, 2711 AH, bouwen en handelen in strijd
met de regels ruimtelijke ordening voor het plaatsen
van twee bijgebouwen, uitbreiden terreinafscheiding
en plaatsen installatietechnische voorzieningen
voor het kantoorgebouw, interne wijzigingen
vanwege brandveiligheid en wijzigen van enkele
gevels, WB20180851 (verzonden 16 mei 2019)
• Gaardedreef 189, 2723 AZ, handelen in strijd met
het bestemmingsplan voor de huttenbouwweek,
WB20190152 (verzonden 17 mei 2019)
• Oostvoornestraat 1, 2729 DC, plaatsen van een
serre op het dakterras, WB20190100 (verzonden 17
mei 2019)
• Schansbaan, tegenover nummer 275, bouwen van
een clubhuis, WB20180865 (verzonden 15 mei 2019)
• Willem Dreeslaan (perceel 04836), bouwen van een
bedrijfsverzamelgebouw (twaalf units) en het
aanleggen van een in-/uitrit, WB20190119

(verzonden 15 mei 2019)
Bezwaar?
Voor het indienen van een bezwaar- of beroepschrift
tegen een verleende of een geweigerde
omgevingsvergunning, verwijzen wij u naar ‘Bezwaar
maken / beroep instellen / zienswijzen indienen’.
Kennisgeving verlenging beslistermijn
• Bleiswijkseweg 43, 2712 PB, handelen in strijd met
regels ruimtelijke ordening voor het gebruiken
van een kantoor als kinderdagverblijf, WB20190037
(verzonden 17 mei 2019)
• Corbuloschans 5, 2728 EV, plaatsen van een
dakopbouw, WB20190149 (verzonden 14 mei 2019)
• Granaat 22, 2719 RV, plaatsen van een schuur,
WB20190154 (verzonden 17 mei 2019)
Verlengde beslistermijn
De bekendmaking van de verlenging van de beslistermijn
is alleen ter informatie. U kunt hier geen zienswijze of
bezwaar tegen indienen.
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Jullie bijzondere band –
Zoetermeerse mantelzorgers vertellen

Susan over haar zoon Peter:
‘Peter maakt zich nu al zorgen over wie
voor hem moet zorgen als ik er over een tijd
niet meer ben. Gelukkig heeft hij broers die
hem altijd blijven steunen. Het is moeilijk
om aan anderen uit te leggen waarom hij
veel zorg nodig heeft, want aan de buitenkant zie je niets aan hem. Hij is lief en een
knuffel. Maar door zijn schizofrenie kan hij
niet voor zichzelf zorgen, ook al is hij al 34.’
Anders dan andere kinderen
Susan merkte al snel na de geboorte van
haar jongste zoon Peter dat hij anders was
dan haar andere kinderen. Ze bezocht
allerlei deskundigen en specialisten, maar
niemand kon een diagnose stellen. ‘Hij
begreep het gedrag van andere kinderen
niet, hij zag geen verband tussen oorzaak
en gevolg. Op de middelbare school ging
hij drugs gebruiken. Op een gegeven
moment moest ik hem uit huis zetten, het
ging niet meer. Hij kwam zijn kamer niet

meer uit, alleen om wat te eten te pakken.
Het was er een bende, een schimmelzooi.
Hij is naar de crisisopvang gebracht, maar
moest daar na vier weken weg, omdat
hij iedereen manipuleerde. Dat deed hij
doorlopend. In die tijd begon hij me te
stalken en te bedreigen. Ik heb aangifte
tegen hem gedaan; op een gegeven
moment gooide hij de ruiten in terwijl de
politie er was. Ze namen hem mee en
haalden een psychiater erbij, waarna hij de
diagnose schizofrenie kreeg.
De andere kinderen hebben er erg onder
geleden en wilden hem toen niet meer zien.
Nu gaan ze gelukkig goed met elkaar om.
Ook mijn ex-man gaat goed met Peter om
en helpt met van alles.’
Psychose
‘We houden zijn financiën bij en geven hem
daggeld. Ik ga bijna iedere zondag naar hem
toe en help met schoonmaken. En ik regel
zijn medicijnen voor hem. Hij is alcoholist

Ben jij graag onder de mensen
maar vind je het moeilijk om
contact te leggen? Je bent niet
alleen. In de buurt valt veel te
beleven en wij denken graag
met jou mee over het vinden van
een leuke bezigheid die bij jou
past. Enjoy Life is de verbinding
tussen jou en Oosterheem.
Kom in contact met nieuwe
mensen en doe mee aan allerlei
activiteiten! Het leven is te
waardevol om alleen door te
brengen. Samen leven, samen
genieten!

© Putter Creatieve Communicatie 2019

Mantelzorgers zorgen met veel liefde en toewijding voor een familielid, een vriend of
een kennis. Door omstandigheden kan iedereen mantelzorger worden. De extra zorg
die mantelzorgers geven, is de bezegeling van hun bijzondere band met de persoon
voor wie zij zorgen. De gemeente Zoetermeer vraagt met de campagne ‘Jullie bijzondere band’ aandacht voor deze mensen. Zij vertellen hoe zij mantelzorger werden en
hoe zij dit invullen. Zo geven zij andere Zoetermeerders een kijkje in hun wereld.

en hij gebruikt softdrugs. Toen hij in één
keer met alles probeerde te stoppen ging
dat verkeerd, omdat zijn medicijnen zijn
ingesteld op zijn alcoholgebruik. Hij kreeg
een psychose. Ik heb de psychiater gebeld
en die kwam meteen. Vier weken lang ben
ik elke dag naar hem toe gegaan. In die tijd
had ik even geen baan, daarna gelukkig
weer wel. Hij wil geen therapie meer, zijn
opname was heel traumatisch voor hem.
Gelukkig hebben we een goede huisarts.’
Toekomst
‘Het is vaak moeilijk. Peter woont

bijvoorbeeld in een sociale huurflat. Daar
komen dan vertegenwoordigers van
energieleveranciers en andere bedrijven
langs om van alles te verkopen. Het kostte
ons twee jaar om onder zo’n contract uit te
komen. Afschuwelijk vind ik dat. Ik kijk niet
naar de toekomst, dat is zinloos, want je zit
alleen maar allerlei scenario’s te verzinnen.
Vandaag is leuk en morgen kijken we
verder.’
De namen van Peter en Susan zijn gefingeerd om hun privacy te beschermen. Hun
werkelijke namen zijn bij de redactie bekend.

Op www.zoetermeer.nl/mantelzorg staan interviews,
filmpjes en een informatieblad voor mantelzorgers.

Samen
leven
Meer weten?
Kom dan langs
bij Enjoy life

Enjoy Life
Oosterheemplein 198
2721 NB Zoetermeer
Telefoon: 079-3469007
Open op werkdagen van
08.30 uur tot 16.00 uur en
op donderdag gesloten.
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Mijn stad, mijn toekomst – de resultaten van de samenspraak
Afgelopen jaar zijn we met de stad in gesprek gegaan over de Toekomst van Zoetermeer. Meer dan 2000 inwoners, partners en bedrijven vertelden ons hoe zij Zoetermeer in
2030 zagen. Uit alle resultaten kwamen acht aanbevelingen, waarmee we aan de slag gaan. Hoe? Dat leest u op deze pagina.

Het proces: hoe zat het gesprek met de stad in elkaar?
Er moeten tot 2030 16.000 woningen
bijkomen, maar de stad moet ook
aantrekkelijk blijven om te wonen, te
werken en te leven. Daarom werd in
november 2017 besloten om met de stad
in gesprek te gaan over de toekomst van
Zoetermeer. Want wat vinden inwoners van
de stad? Wat kan goed en beter? Het was
belangrijk dat jong en oud, en inwoners van
verschillende opleidingsniveaus en culturele
achtergronden aan het woord kwamen. Om
alle ideeën en inbreng in goede banen te
leiden, waren er verschillende ronden.
Ronde 1: Begon in de zomer van 2018.
Inwoners konden via doemee.zoetermeer.
nl en op straat via vier speelse manieren
vertellen hoe zij Zoetermeer in 2030

zien. Er ontstond een uitgebreide
Playlist van Zoetermeer, met liedjes die
symbool stonden voor de stad in 2030.
Op een plattegrond van Zoetermeer
gaven Zoetermeerders aan wat ze nog
misten en ze konden kiezen uit allerlei
sprekende beelden. In de vragenlijst ‘Top
Mijn straat’, vertelden inwoners over hun
eigen straat en buurt, en wat ze daar
waardeerden en wat beter kon.
Ronde 2: De eerste ronde gaf ons een
enorme stapel aan informatie. We zijn
die gaan ordenen en kwamen uit op
verschillende dilemma’s. In de herfst
van 2018 startte ronde twee. Samen
met inwoners gingen we tijdens
verdiepingssessies dieper op de

Hoe verder?

Wat gaan we met die
aanbevelingen doen?

uitkomsten in. De belangrijkste vraag
was: herkent u zich in de resultaten? Wat
ontbreekt er? Ook betrokken we jongeren
erbij: 250 leerlingen uit havo 4 en vwo 4
deden mee met het scholenprogramma
en bedachten vernieuwende ideeën voor
Zoetermeer.

Ronde 3: Uit de vorige twee ronden
kwamen acht concept aanbevelingen.
Zoetermeerders konden hier nog op
reageren via doemee.zoetermeer.nl én
tijdens de slotbijeenkomst begin april.
Ook hielden we een aantal bijeenkomsten
met grote werkgevers en stakeholders.

In cijfers:
Ronde 1:
Ronde 2:

Ronde 3:

670 deelnemers via online en gesprekken op straat
2317 ingevulde enquêtes
70 deelnemers verdiepingssessies
250 deelnemers scholenprogramma.
48 deelnemers stakeholdersbijeenkomst
102 deelnemers slotbijeenkomst
6 gesprekken met grote Zoetermeerse werkgevers

De acht aanbevelingen van de stad voor
de verdere ontwikkeling van Zoetermeer

Deze acht aanbevelingen en wensen vanuit Zoetermeer willen we gaan gebruiken
als leidraad voor de ontwikkeling van de stad. We kunnen ze bijvoorbeeld toepassen
als een van de bouwstenen bij het maken van de Omgevingsvisie. Daarin staat hoe
Zoetermeer zich de komende jaren ontwikkelt. Wilt u de resultaten van het gesprek met
de stad rustig teruglezen? Ga dan naar www.zoetermeer.nl/toekomst.
Burgemeester Charlie Aptroot: ‘Samen maken we de stad’
‘Iedereen heeft wel een mening over zijn stad, zijn wijk, en zijn straat. Maar hoe kom
je als gemeente daarachter? Hoe ontdek je welke plannen en ideeën er achter die
Zoetermeerse voordeuren schuilen? Daarom gingen we in gesprek met de stad. Want
we hebben die ideeën nodig; vooral nu we woningen gaan bijbouwen. Daarmee willen
we ook de kwaliteit van de stad verbeteren. Meer dan 2000 inwoners lieten hun mening
horen, van jong tot oud, en ik wil ieder van hen bedanken voor hun inzet. Want samen
maken we de stad.’

Benieuwd naar de grootste bouw- en ontwikkelprojecten in de stad? Kijk dan op www.zoetermeer.nl/schaalsprong

