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Stadsnieuws: officiële publicatie van de gemeente Zoetermeer

Nieuw bankje in Oosterheem!
Hartelijk dank voor het stemmen op de toekomstige plek voor het nieuwe bankje
in Oosterheem. (Wijk)wethouder Ingeborg Ter Laak kreeg deze circulaire zitbank
cadeau voor de wijk Oosterheem van De Vermeulen Groep. Zij verzorgen het
onderhoud in het openbaar gebied en leveren graag een duurzame bijdrage aan de
wijk met dit bankje. Het is een biobased zitbank opgebouwd uit profielen met een
robuust karakter.

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

13 juni 2019

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:
Jeffrey van Gils (24),
Raadslid VVD
Wijk: Oosterheem

E www.facebook.com/Jeffreyvgils/
@jeffreyvgils

De stemmers op Doe Mee en bij Enjoy Life
stemden het meest op: de Natuurspeeltuin!
De Vermeulen Groep gaat het bankje daar
plaatsen.
Opening
Het bankje meteen in het echt zien?

Colofon

Op woensdag 26 juni tussen 10:30 en
12:00 uur is de onthulling van het bankje
bij de Natuurspeeltuin. Wijkwethouder
Ingeborg Ter Laak, de Vermeulen Groep en
organisaties uit Oosterheem zijn erbij. Enjoy
Life verzorgt samen met Stichting Piëzo de
hapjes en de drankjes.

Veteranenavond op 29 juni

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

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

Voor mij is het belangrijkste onderwerp in de
gemeentepolitiek het aanpakken van het woningtekort,
met meer hoogbouw in het centrum en nieuwe wijken
buiten de stad.’
Wilt u met Jeffrey van Gils of een ander raadslid in
contact komen? Of wilt u meer weten over de raad?
Dat kan via www.raadzoetermeer.nl.

Meldingen openbare ruimte
via smartphone of tablet

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

‘Als geboren en getogen Zoetermeerder ben ik
eigenlijk heel tevreden over hoe het in onze stad en
in ons landje gaat. Dat positieve geluid probeer ik
daarom ook in de politiek te laten horen. Naast het
gemeenteraadswerk ben ik student aan de Erasmus
Universiteit. Daar ben ik bijna klaar met een studie
Economie en Bedrijfseconomie. Mijn favoriete
vakantiebestemming is de Alpen; wintersporten sla ik
voor geen goud over. Zomers mag ook de Spaanse
kust er best wezen. Thuis zit ik graag achter de
computer en ben ik fanatiek volger van de formule 1,
Go Max!

Een losse stoeptegel, kapotte lantaarnpaal of rotzooi op
straat is vervelend en soms zelfs gevaarlijk. Daarom is
het belangrijk dat u snel kunt melden u iets opvalt in de
openbare ruimte. Dat kan met de MijnGemeente app.

Fotografie Patricia Munster

Zet zaterdagavond 29 juni in uw agenda: dan vindt de veertiende Veteranenavond
plaats. Tijdens deze avond staan wij stil bij de inzet van de Nederlandse militairen in
verschillende delen van de wereld, zowel vroeger als nu. Er is een divers programma,
waaronder het defilé van historische en moderne voertuigen. De stoet vertrekt om
18.30 uur vanaf de Buytenparklaan en komt om 19.30 uur aan op de Markt.
Houd voor meer informatie en het programma www.zoetermeer.nl/veteranen in de
gaten.

VOLG DE GEMEENTE ZOETERMEER:
facebook.com/gemeentezoetermeer

Snel melden belangrijk
Melden kan via internet (www.zoetermeer.nl/
contactformulier), telefonisch 14 079, bij de wijkpost of via
de app. Een foto van de situatie en een korte omschrijving
zijn genoeg. Zodra de gemeente een melding heeft
ontvangen, nemen we deze in behandeling.
MijnGemeente app downloaden
Download de app via de appstore of de Google Playstore.
Na het installeren van MijnGemeente app moet u zich
eenmalig aanmelden. Daarna is het mogelijk om vanaf
iedere plek in de stad een melding openbare ruimte te
doen. Meldingen worden zo snel mogelijk aangepakt.
Spoedmeldingen
Voor meldingen die spoed hebben, kunt u buiten werktijd
of in het weekend 14 079 bellen.

Zet alvast in de agenda
Datum
13 - 20 jun
15 jun
16 jun
17 jun
19 jun
13 - 20 jun
13 - 20 jun
19 jun
14 en 19 jun
15 en 16 jun
13 - 20 jun
13 - 20 jun
15 jun
13 - 20 jun
14 jun

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
10.00 - 17.00 uur
14.00 - 16.00 uur
15.30 uur
10.00 uur
15.30 uur
10.00 - 16.00 uur
14.00 -16.00 uur
Verschillend
18.30 - 20.30 uur

13 - 20 jun
21 jun

24/7
21.30 - 23.30 uur

Activiteit
Binnen- en buiten spelen
Wensbeer Vaderdag maken
Rups maken
Schilderen
Dieren bezoeken en verzorgen
Dieren bezoeken en verzorgen
Knutselen
Voedertijd (meehelpen voeren)
Voedertijd (meehelpen voeren)
Voedertijd (meehelpen voeren)
Dierenspeurtocht (Nieuw),ophalen in het winkeltje
Inloopmiddag Vaderdag cadeautje maken
Zoethout
Schooltuin De Weidemolen
open avond
Natuurtuin open
Midzomeravond wandeling

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
Wijktuin Rokkeveen
Verschillend
Stadsboerderij De Weidemolen,
Burgemeester Middelberglaan 2
‘t Westpunt in het Westerpark

Kosten
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Vaderdagcadeau € 3,Inloop gratis
Gratis
Gratis
Gratis

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

Agenda maandag 17 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
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 de beantwoording vragen
Perspectiefnota 2020
6. Sluiting

RAADZAAL
Commissie Stad
Aanvang: 20.30 uur
Eindtijd: 23.00 uur
1. Parkeren bij het ombouwen van kantoren in

de binnenstad (agenderingsverzoek - geen
besluitvorming)
2. Raadsvoorstel Vaststellen Huisvestingsverordening
Zoetermeer 2019
3. Raadsvoorstel Hotel Van der Valk Zoetermeer

COMMISSIEZAAL
Commissie Samenleving
Aanvang: 20.30 uur
Eindtijd: 23.00 uur
1. Eerste rapportage sociaal domein 2019 (geen
besluitvorming)
2. Problematiek Leger des Heils Pitrusvaart 71 - 73
(agenderingsverzoek - geen besluitvorming)

Raadsbesluiten vergadering 3 juni 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 3 juni 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 27 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
28 juni 2019.
- Raadsbesluit Woningbouw ontwikkeling Toverberg
- Raadsbesluit Herziening grondexploitatie Cadenza 2

Niet-referendabele raadsbesluiten 3 juni 2019
- Raadsbesluit Vaststelling lijst van ingekomen stukken
- Raadsbesluit Bekrachtiging geheimhouding gewijzigde
bijlage bij gewijzigd raadsvoorstel herziening
grondexploitatie Cadenza 2
- Raadsbesluit Bekrachtiging geheimhouding memo
Cadenza 2
- Raadsbesluit Bekrachtiging geheimhouding
grondexploitatie Reigersblauw
- Raadsbesluit Bekrachtiging geheimhouding memo
beantwoording technische vragen MPG 2018
- Raadsbesluit Benoeming leden Commissie
Bezwaarschriften
- Raadsbesluit Aanschaf devices n.a.v. fte PN 2019
- Raadsbesluit Meerjarenperspectief grondbeleid 2018
- Raadsbesluit Zienswijze MRDH begroting 2020 en
nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen
- Raadsbesluit Zienswijze ontwerpbegroting 2020-2023
Veiligheidsregio Haaglanden
- Raadsbesluit Zienswijze ontwerpbegroting 2020
Omgevingsdienst Haaglanden
- Raadsbesluit Financiële stukken Gemeenschappelijke
Regeling Hoefweg
- Raadsbesluit Financiële stukken Gemeenschappelijke
Regeling Bleizo
- Raadsbesluit Jaarstukken DSW
- Raadsbesluit Zienswijze begroting 2020-2023
Inkoopbureau H-10
- Raadsbesluit Zienswijze ontwerpbegroting
2020 GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden en
ontwerpbegrotingswijzigingen 2019 GGD en Veilig
Thuis Haaglanden
- Raadsbesluit Jaarrekening 2018

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.

wijzen als een gehandicaptenparkeerplaats:
• Toverberg 21
• Willem van Cleeflaan 1171
Hierop mag alleen de bewoner parkeren.

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

STEDELIJKE ONTWIKKELING

Op de OmgevingsAlert-app staan alle lokale
bekendmakingen van de gemeente, provincie en
waterschappen.
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.

APV-VERGUNINGEN
Aangevraagd
• Dorpsstraat 114, organiseren evenement ‘Jostiband
meets Dorpsstraat’ op 6 juli 2019, APV-EVM20190326
(ontvangen 30 mei 2019)
• Promenadeplein/Burg. Van Leeuwenpassage,
organiseren evenement ‘Vriendjes van Telekids’ op 14
juli 2019, APV-EVM20190307 (ontvangen 22 mei 2019)
• Scheglaan 11, organiseren evenement ‘Tentenkamp
FC Zoetermeer 2019’ van 28 juni 2019 t/m 30 juni
2019, APV-EVM20190332 (ontvangen 4 juni 2019)
• Markt en Dobbe-eiland, organiseren evenement
‘Nationale Sportweek’ van 20 september 2019 t/m 25
september 2019, APV-EVM20190331 (ontvangen 3
juni 2019)
Inzien
Inzien kan bij de Omgevingsbalie, Engelandlaan 502.
Verleend
• Nieuwe Driemanspolder, organiseren evenement ‘Dag
van de bouw’ op 15 juni 2019, APV-EVM20190245
(verleend 5 juni 2019)
• Zanzibarplein 32, organiseren evenement ‘Zomerfeest
CBS de Oranjerie’, op 12 juli 2019, APV-EVM20190055
(verleend 5 juni 2019)
Bezwaar?
Voor het indienen van een bezwaarschrift tegen een
verleende evenementenvergunning, verwijzen wij u naar
‘Bezwaar maken / beroep instellen / zienswijzen indienen’.

VERKEERSBESLUITEN
Instellen voorrangsregeling Ruimtebaan-Nashruimte
Vanwege de verkeersveiligheid is besloten om op
het kruispunt Ruimtebaan (alleen oostelijke rijbaan) Nashruimte de voorrang te regelen met verkeersborden
en haaientanden. Dit betekent dat fietsers en bromfietsers die zich op de Nashruimte bevinden voorrang
dienen te verlenen aan bestuurders op de Ruimtebaan.
Instellen 50 km/h noordelijke rijbaan Zuidweg bij
Mahatma Ghandisingel
Vanwege de verplaatsing van de busbanen ter hoogte
van de kruising Zuidweg – Mahatma Ghandisingel is
besloten om de maximum snelheid op de noordelijke
rijbaan van de Zuidweg bij de Mahatma Ghandisingel
van 70 km/h terug te brengen naar 50 km/h. Door dit
besluit wordt op de noordelijke rijbaan van de Zuidweg
de overgang van 70 km/h naar 50 km/h ongeveer 375 m
verschoven in oostelijke richting. De kruising Zuidweg –
Mahatma Ghandisingel komt daarmee volledig binnen
het 50 km/h gebied te liggen.
Gereserveerde gehandicaptenparkeerplaatsen
Besloten is om de volgende parkeerplaatsen aan te
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•

•
•

Bestemmingsplan met verbrede reikwijdte
Seghwaert
Het college maakt bekend dat er een bestemmingsplan
met verbrede reikwijdte wordt voorbereid voor het
plangebied Seghwaert. Het plangebied wordt begrensd
door de Aziëweg aan de westzijde, de Australiëweg aan
de zuidzijde, de Zegwaartseweg aan de oostzijde en de
wijk Noordhove aan de noordzijde.
Op dit voornemen kunt u geen stukken inzien of zienswijzen naar voren brengen. Er komt een samenspraaktraject en er kan op het op te stellen bestemmingsplan
met verbrede reikwijdte worden gereageerd. U kunt dit
voornemen uitgebreid inzien op www.zoetermeer.nl.

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
• Amaliaplaats 3, 2713 BH, gebruik openbare
ruimte voor het plaatsen van een afvalcontainer,
WB20190327 (ontvangen 4 juni 2019)
• Angelagang 7, 2719 AC, plaatsen van een dakkapel,
WB20190329 (ontvangen 4 juni 2019)
• Beatrixstraat 15, 2712 CJ, plaatsen van een inrit-/uitrit,
WB20190324 (ontvangen 1 juni 2019)
• Buitenom 187, 2711 JR, gebruik openbare ruimte voor
het plaatsen van een afvalcontainer, WB20190326
(ontvangen 3 juni 2019)
• Het Rond 75, 2711 BX, wijzigen van een winkelpui en
het plaatsen van drie gevelreclames waarvan 1 met
licht, WB20190323 (ontvangen 1 juni 2019)
• Hoek van Schieland, kavel 8, in afwijking van het
bestemmingsplan overschrijden van de maximale
bouwhoogte, WB20190330 (ontvangen 4 juni 2019)
• Scheglaan 12, 2718 KZ, uitbreiding en interne
verbouwing Dekker en uitbreiding van het terras,
WB20190325 (ontvangen 3 juni 2019)
• Tjotterkade 35, 2725 GX, plaatsen van een dakkapel,
WB20190322 (ontvangen 1 juni 2019)
• Van Duvenvoordepad 13, 2722 CB, gebruik openbare
ruimte voor het plaatsen van een bouwkeet, containers
en toilet, WB20190328 (ontvangen 4 juni 2019)
Inzien
U kunt binnengekomen aanvragen inzien bij de
Omgevingsbalie, Engelandlaan 502.
Verleende omgevingsvergunningen (reguliere
procedure)
• Berlijnstraat 179, 2711 PR, plaatsen van glazen
balkonhekken, WB20190270 (verzonden 5 juni 2019)
• Clauslaan 4, 2713 VN, brandveilig maken van een
ruimte in een school, WB20190266 (verzonden 5 juni
2019)
• Elba 40, 2721 KS, plaatsen van een dakkapel,
WB20190204 (verzonden 3 juni 2019)
• Elia Kazanstrook, tegenover nummer 3, kappen van

•
•

een zieke boom en herplant van een boom elders in
de wijk, WB20190234 (verzonden 3 juni 2019)
Hamletschouw, voor nummer 8/10, 2726 KL, kappen
van een onveilige boom en herplant van een boom
elders in de wijk, WB20190244 (verzonden 3 juni 2019)
Herikerberg 30, 2716 EW, plaatsen van een dakkapel,
WB20190134 (verzonden 5 juni 2019)
Koperstraat 35, 2718 RG, verbreden van een in-/uitrit,
WB20190263 (verzonden 4 juni 2019)
Tarweakker, nabij nummer 51, 2723 TB, vervangen van
brug KW14.111, WB20190059 (verzonden 4 juni 2019)
Zegwaartseweg 66, 2723 PB, vervangen van brug
KW10.823, WB20190058 (verzonden 4 juni 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
• Edisonstraat 125, 2723 RT, plaatsen van drie
opslagkluizen voor gevaarlijke stoffen, WB20190202
(verzonden 4 juni 2019)
• Baggerdepot tussen Vestingpad en Slootweg, tijdelijk
afwijken van het bestemmingsplan voor gebruik grond
als weidegrond, WB20190148 (verzonden 4 juni 2019)
• Werflaan 39/41, 2725 DE, bouwen van zes
appartementen op een bestaand bouwwerk,
WB20190143 (verzonden 3 juni 2019)
Verlengde beslistermijn
De bekendmaking van de verlenging van de beslistermijn
is alleen ter informatie.
Kennisgeving ontwerp Omgevingsvergunning
(uitgebreide voorbereidingsprocedure)
Het college is van plan een omgevingsvergunning te
verlenen voor de Bleiswijkseweg 43 voor brandveilig
gebruik van een bouwwerk voor een peuteropvang/
peuterspeelzaal, WB20190092.
De ontwerp omgevingsvergunning ligt met ingang van
14 juni 2019 gedurende zes weken ter inzage. Tijdens
deze termijn kan iedereen een zienswijze indienen.
Kijk voor meer informatie bij ‘Bezwaar maken/beroep
instellen/zienswijzen indienen’.
Kennisgeving definitieve omgevingsvergunning
(uitgebreide procedure)
Het college heeft een omgevingsvergunning
verleend voor Milenagang 6 voor het brandveilig
gebruik van een woongebouw met achtenveertig
zorgeenheden WB20180867. Vanaf 14 juni 2019
liggen de omgevingsvergunning en bijbehorende
stukken gedurende zes weken ter inzage en kunnen
belanghebbenden beroep indienen bij de rechtbank.
Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar
‘Bezwaar maken/ beroep instellen/zienswijzen indienen’.
Kennisgeving Omgevingsvergunning (uitgebreide
voorbereidingsprocedure)
Het college heeft een omgevingsvergunning
verleend voor de Zegwaartseweg 27a, voor het
brandveilig gebruik van een bouwwerk voor een
begeleidingscentrum, WB20190009. Vanaf 13 juni
2019 liggen de omgevingsvergunning en bijbehorende
stukken gedurende zes weken ter inzage en kunnen
belanghebbenden beroep indienen bij de rechtbank.
Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar
‘Bezwaar maken/ beroep instellen/ zienswijzen indienen’.

ONDERTEKENING
Zoetermeer, 13 juni 2019
de secretaris,
B.J.D. Huykman
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de burgemeester,
Ch.B. Aptroot

13 juni 2019
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Gemeentelijke publicatie: Weg met geldzorgen

13 juni 2019

#Wegmetgeldzorgen bij inwoners en ondernemers
Veel Nederlanders hebben geldproblemen. Ook veel Zoetermeerders hebben
schulden of weten niet hoe ze financieel het eind van de maand halen. Schulden en
tegenslagen kunnen iedereen overkomen. Daarom is de gemeente eind maart tijdens
de week van het geld de campagne #wegmetgeldzorgen gestart. Want voor al uw
grote en kleine vragen rondom geld is er hulp. Op deze pagina leest u meer over hoe
de gemeente inwoners en ondernemers kan helpen met hun financiën.

Samen schulden vroeg signaleren
ondernemers denken dat ze alles zelf
moeten doen. Geldzorgen komen in
alle lagen van onze bevolking voor. Een
op de vijf mensen loopt zelfs het risico
op problematische schulden. Dit heeft
grote gevolgen voor deze inwoners
en de samenleving. Als gemeente
willen wij onze inwoners helpen. Niet
alleen met schuldhulpverlening, maar
ook met trainingen en begeleiding.
Samen met onze sociale partners in de
stad proberen we schulden vroeg te
signaleren. Naast onze eigen campagne
#wegmetgeldzorgen ben ik blij dat er ook
landelijke aandacht voor geldzorgen is via
de campagne ‘Kom uit je schuld.’

Wethouder Margreet van Driel
(schuldhulpverlening)
‘Wist u dat Nederlanders met schulden
vaak 5 jaar wachten voordat ze hulp
zoeken? Dat is zonde, want het bedrag
wordt in die tijd vaak tien keer zo
hoog.
Mensen denken dat ze de enige zijn,
of willen het zelf oplossen. Vooral

Op deze pagina leest u over ondernemer
Marc en de Zoetermeerse Eshita die
vertellen over hun schulden en hoe ze
die aanpakken door hulp te vragen. Wilt
u ook vanuit schulden of de bijstand
gaan ondernemen? Of (als ondernemer)
aan de slag met uw geldzorgen?
Probeer eens een geldplan, ga langs
bij het Ondernemershuis of maak een
afspraak bij de gemeente. Ook voor
eenvoudige vragen over geld kunt u
contact opnemen via 14 079. Met elke
stap gaan we zo geldzorgen te lijf. Want:
#wegmetgeldzorgen!’

‘Telkens dacht ik:
volgende maand komt het goed’
Marc was een succesvol ondernemer.
Door vervelende omstandigheden ging
zijn bedrijf over de kop en belandde hij in
diepe schulden.
Marc: ‘De winkel was mijn kindje, dat moest
en zou ik redden. Achteraf zie je dat je
constant achter de feiten aanliep. Telkens
dacht ik: volgende maand komt het goed.
Je ziet dat bij veel ondernemers.’

vrijwilliger aan de slag als budgetcoach:
‘Dankzij dit werk heb ik mijn werkelijke
drijfveer ontdekt. Dat is, simpelweg:
anderen helpen. Ik ben nu ook bezig met
een project om ervaringsdeskundigheid
beter te benutten. Ondernemers kun je
bijvoorbeeld veel eerder helpen. Het is
zonde om helemaal te wachten tot de
deurwaarders voor de deur staan. Ik kan
het weten.’

Zijn les: praat over geldproblemen. Hoe
eerder hoe beter! Tegenwoordig is hij als

Wilt u meer ervaringsverhalen lezen?
Ga dan naar: www.komuitjeschuld.nl

Ondernemen
bij het
Ondernemershuis
Wilt u beginnen met ondernemen? Kijk dan eens op de website van Ter Zake
Het ondernemershuis op http://tzho.nl/. Ook kunt u langsgaan. Ter Zake Het
ondernemershuis ligt aan de Markt 3, 2711 CZ Zoetermeer. Bent u al ondernemer
en heeft u schulden? Maak dan een afspraak bij de afdeling schuldhulpverlening
voor informatie en advies.

Van schulden naar ondernemen
Eshita: ‘Vijf jaar geleden zat ik met m’n drie kinderen zonder woning, had ik geen
baan, was ik net uit elkaar en had ik schulden. Na een verhuizing en hulp gezocht te
hebben voor de schulden die ik had, ben ik gaan denken over wat ik nou wilde gaan
doen.
En wat kan dat moeilijk zijn. Achterhalen
wat je doel op aarde is. Ik heb jaren als
secretaresse gewerkt, maar hier haalde
ik gewoonweg geen voldoening uit. Daar
was ik inmiddels wel achter. Ik ben dit voor
mezelf gaan uitzoeken en kwam erachter
dat ik mensen wilde helpen. Dit wilde ik
doen door mijn ervaringen te delen. Maar
hoe kon ik als zelfstandige ondernemen
terwijl ik nog in een traject zit voor mijn
schulden? Ik kwam bij de Broedplaats
terecht. De Broedplaats maakt het voor
mij mogelijk om te ondernemen. Ik krijg
hier trainingen over en kan werken aan
mijn eigen onderneming. Elke keer leer ik
weer iets. Nooit maar dan ook nooit had ik
gedacht dat ik vijf jaar later op deze manier
zou gaan werken aan mijn toekomst.
Dankbaar ben ik, dankbaar voor alles wat
ik heb meegemaakt om te staan waar ik nu
sta.’

bij het opzetten van een eigen bedrijf.
Bezoek de Broedplaats elke woensdag
tussen 11:00 uur en 12:00 uur aan de
Edelgaststraat 250, 2718 TC Zoetermeer
of kijk op de website
www.debroedplaatszoetermeer.nl

De Broedplaats
Zit u in de bijstand en wilt u ondernemen?
Dat kan bij de Broedplaats, een initiatief
van de gemeente om inwoners te steunen

Geldplannen: uw online actieplan
Voor meer grip en overzicht op uw geld, kunt u gebruik maken van online
geldplannen. Deze plannen helpen uw geldzaken op orde te krijgen. U vult uw
plan online anoniem in en na het invullen heeft u meteen een actieplan in handen.
Voor alle inkomens
In een actieplan staat bijvoorbeeld wat u kunt doen om uw situatie
verbeteren.
Ook
Heeft te
u financiële
zorgen of problemen?
vindt u handige tips om uw uitgaven te verminderen of uw inkomsten te verhogen.
Geldplan
Daarnaast krijgt u inzicht in hoe u zorgvuldige keuzes kunt maken voor alsKom
u geld
uit de
geldzorgen
overheeft. En als u financiële zorgen heeft, wordt stap voor stap aangegeven
hoe u uit
de zorgen kunt komen. De geldplannen zijn geschikt voor alle inkomens: een goed plan
voor iedereen. Maak er gebruik van! Kijk op www.startpuntgeldzaken.nl/zoetermeer.

Er zijn verschillende geldplannen zoals:
Heeft u financiële zorgen of problemen?

Heeft u geld over?
Geldplan

KomGeldplan
uit de
geldzorgen
Kom uit de

Sparen, aflossen
of beleggen

Kim: ‘Met dit geldplan
heb ik mijn administratie
op orde gekregen.
Super!’

Jannie: ‘Ik heb met het
geldplan een flinke buffer
opgebouwd. Geweldig!’

Nicolette
& Marc:
beleggen
‘Samen hebben we
met dit plan een mooie
aanvulling op ons
pensioen geregeld.’

Heeft u geld over?

Heeft u financiële zorgen of problemen?

Heeft u (straks) genoeg pensioen?

geldzorgen

Geldplan

Sparen,
aflossen of
beleggen

Geldplan

Kom uit de
geldzorgen

Pensioen
Sparen,

aflossen of

Geldplan

Pensioen

