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Dag van de bouw

Bezoek de nieuwe Driemanspolder
Als u benieuwd bent naar de nieuwe Driemanspolder, kom dan op zaterdag 15 juni
naar de Voorweg 135. Tijdens de Dag van de Bouw organiseert de aannemer allerlei
activiteiten. Het evenement duurt van 11.00 tot 16.00 uur. Inschrijven is niet nodig.

12 juni
Vertoning documentaire
Goede Buren
15 juni
Dag van de Bouw
Een overzicht van
alle evenementen in
Zoetermeer vindt u op:
www.zoetermeerbruist.nl

6 juni 2019

Vervanging brug
Schinkelweg vertraagd
De huisaannemer van de gemeente Zoetermeer is
al enige tijd bezig om de brug aan de Schinkelweg
te vervangen. De oude brug is gesloopt omdat die
niet meer helemaal veilig was. Het plaatsen van de
nieuwe brug kost meer tijd dan was voorzien. Om
de brug precies aan te sluiten, is het nodig om de
hoogte van de bestrating aan te passen. Dit zorgt
helaas voor extra ongemak en overlast, omdat
bewoners tijdelijk geen gebruik meer kunnen
maken van de brug. De nieuwe brug moet eind juni
klaar zijn.
Over de nieuwe brug
De brug aan de Schinkelweg wordt vervangen door
een betonnen brug die oorspronkelijk aan een weg
bij het Noord Aa stond. Toen de weg een andere
inrichting kreeg was die brug niet meer nodig, en is die
verplaatst naar de Schinkelweg.

Open dag
De Dag van de Bouw is een open dag
waarbij u de kans krijgt om bouwprojecten
te bekijken die normaal gesloten zijn voor
het publiek. Neem een kijkje achter de
schermen en doe mee met of bekijk de
volgende activiteiten:
• Rondleiding met een elektrische trein
• Waterspeelplaats in de vorm van de
watermachineroute
• Showopstelling van materieel

• Verschillende informatieve stands
• Dodehoekdemonstratie met een
vrachtwagen
• Bouwen en inkleuren van vogelhuisjes
• Serious game (ontwikkeld door Rijnland)
Bij de Voorweg is er weinig plek om te
parkeren. Kom dus vooral op de fiets,
te voet of met het openbaar vervoer. Er
zijn toiletten aanwezig en het terrein is
rolstoeltoegankelijk.

Vergadering Adviesraad sociaal domein

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
Publieksplein
Uitsluitend op afspraak
Engelandlaan 502
www.zoetermeer.nl/
afspraakomgevingsbalie
Telefoon 14 079

Elke maand is er een openbare
vergadering van de Adviesraad sociaal
domein. Wilt u komen luisteren of
meepraten? Dan bent u van harte
welkom. De volgende vergadering is op
dinsdag 11 juni om 20.00 uur.
De Adviesraad sociaal domein geeft
gevraagd en ongevraagd adviezen aan het
college van burgemeester en wethouders
over het beleid vanuit de Wmo, de
Jeugdwet en de Participatiewet.
In de komende vergadering komen onder
andere het volgende onderwerp aan bod:
• een nieuwe visie van de gemeente op
samenhangende dienstverlening aan
mensen met meerdere problemen.

Waar

: Stadhuis-Forum,
vergaderzaal 12 (begane
grond)
Wanneer : dinsdag 11 juni
Tijdstip : 20.00 uur, zaal open vanaf
19.30 uur

Stem mee via doemee.zoetermeer.nl
op één van de drie geschikte plekken.

Wegwerkzaamheden
www.zoetermeer.nl/
wegwerkzaamheden

Meldpunt Bezorgd,
tijdens kantooruren
Telefoon 070-353 7291

Heeft u nog een aanvullend punt
voor de agenda? Of wilt u contact
met de Adviesraad, mail dan naar:
adviesraadsociaaldomein@zoetermeer.nl.
De volledige agenda en vergaderstukken
vindt op: www.adviesraadzoetermeer.nl.

Een nieuw bankje in Oosterheem:
waar moet die komen?

Meldingen openbare
ruimte
www.zoetermeer.nl/
contactformulier
Spoedmeldingen: 14 079

Meldpunt Veilig Thuis
Telefoon 0800-2000
24 uur per dag/
7 dagen per week.
www.veiligthuishaag
landen.nl

Ook stelt voorzitter Paula Schaling nieuwe
leden voor.

Wijkwethouder Ingeborg Ter Laak heeft
een bankje voor Oosterheem cadeau
gekregen van de Vermeulen Groep.
Maar waar in de wijk moet die komen?

De Vermeulen Groep wil een duurzame
bijdrage aan de wijk leveren. Daarom
doneren ze een circulaire zitbank,
die zij de komende jaren ook gaan
onderhouden. Het is een biobased
zitbank die heel robuust is.
We hebben uw hulp nodig bij het kiezen
van de plek voor dit zitbankje. Er zijn drie
mogelijke plekken waar het bankje kan
komen: het eiland in het Heemkanaal,
Tasmanië, onder de Koningslinde of in de
Natuurspeelplaats De Vrijbuiter.
Ga naar doemee.zoetermeer.nl en
stem uiterlijk 9 juni op de plek van uw
voorkeur. Of kom langs bij Enjoy Life
(Oosterheemplein 198) tot en met vrijdag
7 juni.

Aanpak Eenzaamheid

Gratis vertoning
documentaire ‘Goede Buren’

Kom ook op woensdag 12 juni naar de gratis vertoning
van de documentaire ‘Goede Buren’. Wethouder
Ingeborg Ter Laak (zorg en welzijn) heet u vanaf
20.00 uur van harte welkom in Filmhuis Cameo aan
het Theaterplein 10. ‘Goede Buren’ is een ontroerend
portret van twee ouderen en de vrijwilligers Ada en
Wilma die hen uit hun isolement proberen te trekken.
Deze documentaire laat met een rauwe mix van realiteit
en humor zien hoe ingewikkeld het aanpakken van
eenzaamheid is
Een goed gesprek
Na de vertoning van ‘Goede Bure’n volgt er een Goed
Gesprek met de wethouder en een discussiepanel. U kunt
hier uw ervaringen delen en meedenken over ideeën en
initiatieven om eenzaamheid in Zoetermeer aan te pakken.
Aanmelden
De documentaire begint om 20.00 uur in Filmhuis Cameo
aan het Theaterplein 10 in Zoetermeer. De zaal is open
vanaf 19.30. Koffie of thee staan klaar. De avond is gratis.
Aanmelden kan via tegeneenzaamheid@zoetermeer.nl.
Wacht u hier niet te lang mee? De zaal heeft een beperkt
aantal plaatsen.

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:
Margot Kraneveldt (52),
fractievoorzitter PvdA
Wijk: Driemanspolder

Ewww.facebook.com/margot.kraneveldt
Dwww.twitter.com/@_M.Kraneveldt

‘Sinds 16 jaar woon ik heel tevreden in Driemanspolder met
mijn man Martin en zoon Kars. Ik houd van lekker koken
en tuinieren en pak graag een terrasje in het Stadshart. Vijf
jaar geleden ben ik actief geworden in de lokale politiek,
omdat ik me als Zoetermeerse betrokken voel bij wat er
in mijn eigen stad gebeurt. Als ik in de raad mijn steentje
kan bijdragen aan een fijne en veilige leefomgeving
voor iedereen, is mijn missie geslaagd. Zoetermeer is
een groene stad waar ik erg graag wandel en fiets. Ik
ben er best een beetje trots op dat op mijn initiatief het
Zoetermeerse Duurzaamheidspact tot stand is gekomen.
Nu moeten we alle plannen wel gaan uitvoeren natuurlijk; een geweldige uitdaging voor
de komende jaren!’
Wilt u met Margot Kraneveldt of een ander raadslid in contact komen? Of wilt u meer
weten over de raad? Dat kan via www.raadzoetermeer.nl.

Zet alvast in de agenda
Datum
6 - 13 jun
8 jun
9 jun
12 jun
6 - 13 jun
6 - 13 jun
12 jun
7 en 12 jun
8 en 9 jun
6 - 13 jun
6 - 13 jun

Tijd
10.00 - 17.00 uur
10.00 - 16.00 uur
10.00 - 16.00 uur
13.00 - 16.00 uur
10.00 - 17.00 uur
10.00 - 17.00 uur
14.00 - 16.00 uur
15.30 uur
10.00 uur
15.30 uur
10.00 - 16.00 uur

6 - 13 jun
10 jun
12 jun
14 jun

Verschillend
Zoetermeer Sport
18.30 - 20.30 uur
18.30 - 20.30 uur

Activiteit
Binnen- en buiten spelen
Slakje maken
Windvanger knutselen
Monster maken
Dieren bezoeken en verzorgen
Dieren bezoeken en verzorgen
Knutselen
Voedertijd (meehelpen voeren)
Voedertijd (meehelpen voeren)
Voedertijd (meehelpen voeren)
Dierenspeurtocht;
ophalen in het winkeltje
Zoethout
Geen activiteiten
Wijktuin Zegwaartseweg, open avond
Schooltuin De Weidemolen, open avond

6 - 13 jun

24/7

Natuurtuin open

Locatie
Speelboerderij Het Buitenbeest

Speelboerderij Het Buitenbeest, boerderijgedeelte
Stadsboerderijen De Balijhoeve en De Weidemolen
De Weidemolen en De Balijhoeve
De Weidemolen
De Weidemolen
De Balijhoeve
De Balijhoeve

Kosten
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis

Verschillend

Gratis

Wijktuin Zegwaartseweg, Zegwaartseweg 25B
Stadsboerderij De Weidemolen,
Burgemeester Middelberglaan 2
‘t Westpunt in het Westerpark

Gratis
Gratis
Gratis

Meer informatie is te vinden op: www.zoetermeer.nl/kalender.

Agenda dinsdag 11 juni 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

COMMISSIEZAAL

Commissie Samenleving en commissie Stad
PLENAIR
Aanvang: 19.30 uur
Eindtijd: 20.20 uur

Commissie Samenleving
Aanvang: 20.30 uur
Eindtijd: 23.00 uur
1.Raadsvoorstel Plan van Scholen 2020-2023

1.
2.
3.
4.
5.
6.
6.
7.
8.
9.

Opening en vaststelling agenda
Spreekrecht
Mededelingen
Rondvraag
Vaststelling besluitenlijsten en voorgestelde afgedane
toezeggingenlijst
Vaststelling lijst met hamerstukken voor de raad van
24 juni 2019
b. Raadsvoorstel Begrotingswijziging
beheerbegroting 2019-2022
Raadsvoorstel Eindrapportage stadsbrede
samenspraak - gesprek met de stad
Terugkoppeling uit samenwerkingsverbanden
Sluiting

RAADZAAL
Commissie Stad
Aanvang: 20.30 uur
Eindtijd: 23.00 uur
1. Raadsvoorstel Vaststelling Nota van uitgangspunten
Markt 10 en omgeving (inclusief parkeergarage) en
schetsontwerp Centraal Park
2. Raadsvoorstel Vaststelling grondexploitatie
Reigersblauw

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
• Zanzibarplein 21, organiseren evenement ‘Global
Fights Youth Tournament’ op 5 oktober 2019, APVEVM20190311 (ontvangen 27 mei 2019)
• Bèlvéderebos (Speelboerderij het Buitenbeest),
organiseren evenement ‘5 jarig jubileum Speelboerderij
het Buitenbeest’ op 7 juli 2019, APV-EVM20190313
(ontvangen 27 mei 2019)
Inzien
Inzien kan bij de Omgevingsbalie, Engelandlaan
502. Maak een afspraak via www.zoetermeer.nl/
afspraakomgevingsbalie.
Verleend
• Oosterheemplein, organiseren evenement
‘Vaderdagevenement’ op 15 juni 2019, APVEVM20190206 (verleend 27 mei 2019)
• Markt, aanvulling opbouwtijden
evenementenvergunning ‘Festivalweek’ op van 4 juli
tot en met 7 juli 2019, APV-EVM20190023 (verleend 28
mei 2019)
• Van der Hagenstraat, organiseren evenement
‘Bedrijfsfeest De Mik’, op 22 juni 2019, APVEVM20190194 (verleend 28 mei 2019)
• Westerpark, organiseren evenement ‘Veldronde Lakota
Trophy 2019’, op 30 juni 2019, APV-EVM20190149
(verleend 5 juni 2019)
• Westerpark, organiseren evenement ‘Westerparkronde
(3D)’, op 14 juli 2019, APV-EVM20190290 (verleend 5
juni 2019)
• Markt, organiseren evenement ‘Veteranenavond’,
op 29 juni 2019, APV-EVM20190193 (verleend 6 juni
2019)
• Stadshart, organiseren evenement
‘Rolstoelvierdaagse’ op 3 tot en met 6 juni 2019, APVEVM20190176 (verleend 29 mei 2019)
• Werflaan 45, organiseren evenement ‘Minitriatlon
Alfrink college’, op 14 juni 2019, APV-EVM20190169
(verleend 6 juni 2019)
Bezwaar?
Voor het indienen van een bezwaarschrift tegen een
verleende evenementenvergunning, verwijzen wij u
naar ‘Bezwaar maken / beroep instellen / zienswijzen
indienen’.
Benoeming loco-secretarissen
Vanwege het naderend zomerreces is het nodig om de
vervanging van de secretaris opnieuw te regelen. Met
vier loco-secretarissen wordt dit opgelost.
Het college heeft op 28 mei 2019 besloten:
Te benoemen tot loco-secretaris, in de volgende
rangorde:

1. De heer ing. J.F.A. Tomassen, directeur
2. De heer R. van Nood, directeur
3. Mevrouw mr. J.H.F.M. Merks, hoofd afdeling
Informatie & Automatisering en
4. Mevrouw mr. A. Schepers, teammanager Jabo en
Functionaris Gegevensbescherming.
Dit besluit treedt in werking de dag na bekendmaking.
Vanaf dat moment vervallen alle eerder genomen
besluiten die gaan over het aanwijzen van een locogemeentesecretaris.
Ontwerpbestemmingsplan gedeeltelijke herziening
bestemmingsplan Oosterheem/ ZegwaartsewegNoord
Het college heeft op 16 april 2019 ingestemd met
het ontwerpbestemmingsplan partiële herziening van
het bestemmingsplan Oosterheem/ ZegwaartsewegNoord. Bij het ontwerpbestemmingsplan behoort geen
exploitatieplan.
Het gaat om een vernieuwing van een aantal delen van
de plankaart en de planregels:
• Het bevestigen van de maximale bouwhoogte van 45
meter voor de twee woningbouwlocaties ten noorden
van de Berkelstroom.
• Het opnemen van een brandcompartimenteringszone
voor de twee woonwagenlocaties in Zwetstroom en
Gooimeer
• Het opnemen van een evenementenregeling voor het
Oosterheemplein en omgeving, er mogen maximaal 15
evenementen per jaar plaatsvinden.
• Het aanpassen van de erfbebouwingsregeling voor
de woningen gelegen in de Groene Kreek (Nijlstroom,
Moldaustroom). Erfafscheidingen mogen maximaal
1 meter hoog zijn en moeten voor minstens 50 %
opengewerkt te zijn. Dit gebeurt op verzoek van de
bewoners.
Inzien
U kunt het ontwerp vanaf 7 juni 2019 voor zes weken
inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl of www.zoetermeer.
nl/ruimtelijkeplannen of bij de Omgevingsbalie,
Engelandlaan 502. Maak een afspraak via www.
zoetermeer.nl/afspraakomgevingsbalie.
Zienswijzen indienen
Voor het indienen van een zienswijze tegen dit
ontwerpbestemmingsplan verwijzen wij u naar ‘Bezwaar
maken / beroep instellen / zienswijzen indienen’.

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
• Agaat 9, 2719 GB, plaatsen van een dakkapel,
WB20190313 (ontvangen 28 mei 2019)
• Aluminiumstraat, bouwen van twee
verzamelgebouwen met daarin 28 bedrijfsunits,
WB20190316 (ontvangen 29 mei 2019)
• Berglaan 33, 2716 EB, aanleggen van een in-/uitrit,
WB20190315 (ontvangen 28 mei 2019)
• Groen-blauwlaan 2, 2718 JA, plaatsen van een
motorstalling, WB20190320 (ontvangen 30 mei 2019)
• John Sousarode 9, 2717 GV, plaatsen van een
dakkapel, WB20190312 (ontvangen 27 mei 2019)
• Kooienswater 85, 2715 AG, vervangen van de
kozijnen, WB20190318 (ontvangen 29 mei 2019)
• Leidsewallen 35, 2712 BW, slopen van een
gemeentelijk beschermd stads- of dorpsgezicht,
WB20190314 (ontvangen 28 mei 2019)

• Lenastroom 12, 2721 BR, aanleggen kabels/leidingen
voor een huisaansluiting, WB20190317 (ontvangen 29
mei 2019)
• Meerpolder 9, 2717 PA, kappen van een oude boom
waar takken uitvallen en herplant van een boom,
WB20190310 (ontvangen 26 mei 2019)
• Mendelssohnrode 2, 2717 CR, plaatsen van een
container voor de opslag van kinderfietsjes en
buitenspeelgoed, WB20190311 (ontvangen 27 mei
2019)
• Oosterheemplein 231, 2721 NC, verbouwen van een
gezondheidscentrum, WB20190309 (ontvangen 24
mei 2019)
• Oostwaarts 27, 2711 BA, in strijd met het
bestemmingsplan uitvoeren van werkzaamheden voor
evenementen op het Cadenzaplein, WB20190319
(ontvangen 30 mei 2019)
• Schansbaan 201, 2728 KV, in afwijking van het
bestemmingsplan geven van kook- en bakworkshops
in een woning, WB20190321 (ontvangen 31 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)
• Bordewijkhove, achter nummer 18, 2717 XS, kappen
van een zieke boom en herplant van een boom,
WB20190233 (verzonden 27 mei 2019)
• Candidaschouw, tegenover nummer 39, 2726 KC,
kappen van een zieke boom en herplant van een
boom, WB20190235 (verzonden 29 mei 2019)
• Cyprus, tussen nummers 47 en 49, 2721 LM, plaatsen
van een hek met haag, WB20190231 (verzonden 29
mei 2019)
• Disneystrook, voor nummer 5, 2726 SN, kappen
van een zieke boom en herplant van een boom,
WB20190240 (verzonden 31 mei 2019)
• Elia Kazanstrook, voor nummers 48 en 50, 2726 VE,
kappen van een onveilige boom en herplant van een
boom, WB20190236 (verzonden 28 mei 2019)
• Fellinistrook, schuin tegenover nummer 26, 2726
TB, kappen van een zieke boom en herplant van een
boom, WB20190241 (verzonden 28 mei 2019)
• Hitchcockstrook, voor nummer 1 en 3, 2726 VJ,
kappen van een onveilige boom en herplant van
een boom, kappen van een boom, WB20190248
(verzonden 29 mei 2019)
• Nicolaasplein 2, 2712 AV, plaatsen van een deur,
WB20190261 (verzonden 28 mei 2019)
• van Tuyllpark, kappen van 53 oude bomen welke
gevaarlijk worden en herplant van 53 bomen,
WB20190184 (verzonden 31 mei 2019)
Geweigerde omgevingsvergunningen
• Oostwaarts 109, 2711 BA, plaatsen van acht
reclameborden aan de kant van het spoor, WB20190186
(verzonden 29 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
• Blauw-roodlaan 12, 2718 SJ, veranderen van
een raamkozijn in een voordeur, aanvraag
nieuw huisnummer en het aanpassen van een
brandscheiding, WB20190185 (verzonden 31 mei
2019)
• Fonteinbos 1 t/m 246, groot onderhoud, vervangen
van gevels, ramen, balkonhekken, ramen en wijzigen
van de brandscheidingen, WB20190198 (verzonden
31 mei 2019)
• Koperstraat 45, 2718 RG, vergroten van een
bedrijfsruimte en aanleggen van een in-/uitrit,
WB20190173 (verzonden 28 mei 2019)
• Middelwaard 93, 2716 CW, plaatsen van twee vlaggen,
twee gevelreclames, 17 lichtlijnen, 23 reclamestickers,

twee lichtreclames en twee vuilnisbakken,
WB20190181 (verzonden 28 mei 2019)
• Van Duvenvoordepad 5, 2722 CB, handelen in
strijd met regels ruimtelijke ordening voor een
massagesalon in een woning, WB20190136
(verzonden 31 mei 2019)

www.zoetermeer.nl

Verlengde beslistermijn
De bekendmaking van de verlenging van de beslistermijn
is alleen ter informatie. U kunt hier geen zienswijze of
bezwaar tegen indienen.

ONDERTEKENING
Zoetermeer, 6 juni 2019
de secretaris,
B.J.D. Huykman

Stadsnieuws: officiële publicatie van de gemeente Zoetermeer

de burgemeester,
Ch.B. Aptroot

6 juni 2019
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Gemeentelijke publicatie: Begraafplaatsen
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Begraven in Zoetermeer
Een mooie laatste rustplaats helpt om
goed afscheid te nemen, en geliefden te
herdenken. In Zoetermeer hebben we
twee begraafplaatsen: de Hoflaan en de
Binnenweg. Op deze pagina leest u wat er
op deze twee plekken mogelijk is op het
gebied van begraven en as bestemmen.
De begraafplaatsen
Begraafplaats Binnenweg is de oudste van
de twee begraafplaatsen in Zoetermeer.
Vanaf 1956 is deze in gebruik. Hier liggen

veel Oud-Zoetermeerders en mensen die
kerkelijk zijn. Het is er sober en rustig en
er zijn alleen ‘eigen’ graven. Hier vindt
u ook enkele ‘eeuwigdurende’ graven.
Begraafplaats Hoflaan (1979) is de grootste
begraafplaats binnen Zoetermeer. Hier
zijn naast particuliere (eigen) graven ook
algemene graven, urnengraven, een
urnenmuur en een uitstrooiveld. Vorig jaar
is begraafplaats Hoflaan flink uitgebreid.
Het crematorium Meerbloemhof ligt bij deze
begraafplaats.

Soorten graven:

• Algemeen graf
Een algemeen graf is goedkoper dan een
particulier graf. Het is een drie- of vierpersoonsgraf, waarin mensen komen te
liggen die geen enkele band met elkaar
hebben. Er wordt op volgorde begraven.
Op het graf komt per persoon een klein
monumentje. De gebruiksrechten kunnen
niet worden verlengd. Na 10 jaar kunnen
nabestaanden kiezen voor herbegraven,
crematie, of overbrengen van de
menselijke resten naar het verzamelgraf.
Algemene graven zijn alleen beschikbaar
op de Hoflaan.
• Particulier (eigen) graf.
Dit is een graf dat u voor 15, 20, 30
of 40 jaar voor uw familie kunt kopen.

Het is prijziger dan een algemeen graf,
maar nabestaanden kunnen zelf de plek
uitkiezen en bijvoorbeeld planten en/of
een grafsteen neerzetten. Wanneer de
termijn verstrijkt kan het grafrecht met 5,
10, 15 of 20 jaar verlengd worden. Zolang
er iemand van de familie dit recht blijft
verlengen, kan een eigen graf eeuwig in
de familie blijven. Op dit moment zijn er
‘eigen’ graven beschikbaar voor twee of
drie personen. De eenpersoonsgraven
zijn voorlopig ‘uitverkocht.’
• Kindergraven
Een speciaal graf voor een kind, dat
goedkoper is dan een volwassen graf.
Ook hier valt te kiezen tussen een
algemeen en een eigen graf.
• As bestemmen
Voor wie dat wil kan bij begraafplaats
Hoflaan as uitstrooien bij het
uitstrooiveld, een urn laten begraven of
in de urnenmuur bijzetten. Komend jaar
komen er nog meer mogelijkheden bij,
zoals een uitstrooischaal en urnengraven
met zuilen.

Beheerder begraafplaatsen:
‘Begraven wordt persoonlijker’
Cor van Peufflik is al 12 jaar beheerder van de gemeentelijke begraafplaatsen in
Zoetermeer. Hij houdt namens de gemeente contact met Monuta en controleert de
aannemer die het onderhoud doet en graven graaft. ‘Ik ben altijd betrokken geweest
bij de begraafplaats. Toen ik 16 was hielp ik al met het graven van graven. Jaren later
kreeg ik de vraag om beheerder te worden, dus ben ik dat gaan doen.’ Zijn telefoon
gaat: een steenhouwer die wil weten wanneer hij langs kan komen. ‘Ik houd alles in
de gaten. Het moet klaar zijn als het nodig is. Soms zijn we ’s avonds nog bezig om
alles goed te regelen. En we zijn er ook altijd bij als het een grote begrafenis is.’
Veranderingen
Door de jaren heen ziet Cor wel verandering
in de manieren van begraven. ‘Begraven
wordt persoonlijker. Familieleden willen
bijvoorbeeld symbolisch zand in het graf
gooien of de kist met touwen laten zakken.
Normaal gebeurt dat met een lift. Mensen
met een buitenlandse achtergrond hebben
weer hele andere rituelen. Islamieten
willen bijvoorbeeld naar het oosten
begraven worden, of soms staat er bij een
Surinaamse begrafenis een complete band

Rondwandeling tijdens
Weekend van de Begraafplaats
Tijdens het weekend van de begraafplaats afgelopen mei, konden inwoners een
rondleiding krijgen op begraafplaats Hoflaan door de aannemer en medewerkers
van de gemeente Zoetermeer. ‘Ik heb vooral verteld over de mogelijkheden. We
hebben niet echt bijzondere of beroemde mensen hier liggen. Mensen willen
weten wat het kost, én ze zijn toch wel nieuwsgierig hoe een leeg graf of een lege
grafkelder eruit ziet. Het is toch wel een heel diep gat. Op deze manier konden
ze rustig kijken en vragen stellen, zonder dat er droevige omstandigheden zijn’,
vertelt Cor van Peufflik. Het kan goed zijn om u alvast te laten voorlichten. Kijk
hiervoor op www.uitvaart.nl of bij Monuta.
Onderhoud begraafplaats en nieuwe
verordening.
Begraven kan prijzig zijn, maar dat komt
ook omdat u niet alleen betaalt voor de
plek, maar ook voor het onderhoud van
de begraafplaats. De begraafplaatsen
in Zoetermeer worden op A-kwaliteit
onderhouden. Daarom zien deze plekken
er zo netjes uit. De beheerders sporen
mensen ook aan om hun eigen graf
netjes te houden.
Sinds een jaar of twee is begraafplaats
Hoflaan uitgebreid. Er is een urnentuin
met urnenzuilen bijgekomen en mensen

kunnen een gedenkplaatje kopen
op een gedenkzuil. Daarnaast komt
er een verstrooischaal om as in te
verstrooien. Omdat dit nieuw is, moet
de gemeenteraad de tarieven nog
vaststellen. Het plan is dat dit na de
zomer gebeurt en dat we deze nieuwe
onderdelen in gebruik kunnen nemen.

Openingstijden begraafplaatsen
• 1 april tot 1 oktober
geopend van
10.00 uur tot 22.00 uur
• 1 oktober tot 1 april
geopend van
10.00 uur tot 16.00 uur

nabestaanden nooit. Dat is voor iedereen
anders. Hoewel cremeren populairder
wordt, zie je dat mensen toch behoefte
hebben aan een plek om naartoe te
gaan. Daarom komen dus die zuilen met
gedenkplaatjes en plekken om een urn neer
te zetten.

Bij de laatste vraag over wat hij zelf zou
willen, moet Cor lachen. ‘Ik ga zeker niet de
grond in. Ik heb heel mijn leven in de grond
gewerkt, dus ik laat me cremeren. Bij de
mensen die bij het crematorium werken, is
het exact het tegenovergestelde. Die willen
weer allemaal begraven worden.’

bij. Alles kan in principe als de wet het
toestaat.’
Stevig in de schoenen
Als beheerder moet Cor stevig in zijn
schoenen staan. ‘Ik neem mijn werk
niet mee naar huis, al blijven bijzondere
begrafenissen en kinderen me wel bij. Vaak
willen bezoekers ook hun verhaal kwijt, al
is het niet allemaal ellende. Mensen staan
ook te lachen als ze vertellen over vroeger.
Sommigen komen elke dag, andere

Wilt u meer weten over de begraafplaatsen en/of de tarieven in Zoetermeer?
Kijk dan op: www.zoetermeer.nl/begraafplaatsen

www.zoetermeer.nl

Gemeentelijke publicatie: Sporttak van de maand: atletiek

Meters maken met atletiek
Sportief in Zoetermeer zijn is niet heel moeilijk. De stad zit vol verenigingen die
allerlei verschillende sporten aanbieden. Maar kent u deze verenigingen al? In
‘Sporttak van de maand’ duiken we dieper in op de verschillende soorten sport
en hun bijbehorende aanbieders. Deze maand staat atletiek centraal.
Wist u dat atletiek een van de oudste
sporten ter wereld is? Het kwam al voor
op de klassieke Olympische spelen in
Griekenland die vanaf 776 gehouden
werden. Het omvat alle menselijke
basisbewegingen: lopen, springen en
werpen. Daarom is deze sport voor jong
én oud geschikt. Sporters kunnen zowel
individueel als in een groep (estafette)
meedoen met wedstrijden. U kunt aan
atletiek doen op de weg of op een
atletiekbaan. Die hebben meestal een

ovale vorm en zijn 400 meter lang en zijn
van gras, sintels of kunststof. In totaal
zijn er 24 Olympische atletiekonderdelen,
die verdeeld zijn over looponderdelen
(hardlopen), springonderdelen (verspringen,
hoogspringen) en werponderdelen
(kogelstoten, speerwerpen.)
Op bezoek bij Illion
Wethouder Ingeborg ter Laak ging
vorige week op bezoek bij Illion. Deze
vereniging bestaat al 48 jaar en biedt zowel

baanatletiek als wegatletiek aan. Vanaf
6 jaar kunnen kinderen beginnen met
atletieklessen. Ook aan de oudere atleet is
gedacht: iedere donderdagochtend is er
de groep ‘jongeren van toen (55+)’. Hierbij
kunnen dames en heren een stuk hardlopen
of wandelen en afsluiten met een lekkere
bak koffie. Illion organiseert elk jaar vier
grote atletiekevenementen, waarbij de
Klaverbladloop met ruim 1000 deelnemers
de bekendste is. Op 19 juni staat er een
spannend schoolsporttoernooi gepland
voor Zoetermeerse basisscholieren.
Binnen- en buitensport
Ingeborg ter Laak deed mee met een
hardlooptraining van Illion: ‘Het was mooi
weer toen ik zaterdag kwam meetrainen,
maar iedereen vertelde me gelijk dat het
bij alle trainingen mooi weer is. Hardlopen
vind ik leuk, het helpt mij om mijn hoofd
leeg te maken, het is lekker buiten en ik
kan het op iedere plek en elk tijdstip doen’,
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vertelt ze enthousiast. De vereniging valt
zeker in de smaak: ‘Topsporters kunnen
hier goed uit de voeten maar de recreanten
kunnen ook hun hart ophalen binnen deze
vereniging. We staan landelijk op nummer
vier van groenste gemeenten omdat we
zoveel vierkante meters park hebben. Daar
kan de atletiek super gebruik van maken
als buitensport. Maar Ilion heeft ook een
hele mooie indoorhal met alle faciliteiten.
Een mooie combinatie van binnen- en
buitensport.’
Kennismakingscursussen
Lijkt het u leuk om eens atletiek of
een andere loopsport te proberen? Of
wilt u gratis of goedkoop een sport in
Zoetermeer uitproberen? Ga dan naar
www.kennismakingscursus.nl en bekijk
het complete aanbod. Voor de komende
tijd staan onder andere de volgende
kennismakingscursussen rondom atletiek
gepland:

Aanbieder

Sport

Cursus

Leeftijd

Kosten

ARV Ilion

Atletiek

Kennismakingscursus
puppillen

7-12 jaar

Gratis

ARV Ilion

Atletiek

Kennismakingscursus
junioren

12-16 jaar

Gratis

Parkour Disciplines

Freerunning

Beginnerscursus
freerunning

8-55 jaar

€ 20,-

