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Verkeersveiligheidslabel voor
basisschool De Triangel

27 juni 2019

Wie ben ik?

Basisschool De Triangel heeft het verkeersveiligheidslabel SCHOOL op SEEF
ontvangen! Daarmee zijn ze de elfde school in Zoetermeer. Wethouder Marc Rosier
overhandigde het label.

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

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:
Jan Willem Schotel (72),
raadslid VVD
Wijk: Centrum

SCHOOL op SEEF
SCHOOL op SEEF is een programma dat
kinderen wil helpen om zelfstandig en veilig
aan het verkeer deel te nemen. Scholen
in Zuid-Holland kunnen in aanmerking
komen voor het verkeersveiligheidslabel.

Om dit label te krijgen, moet een
school zich jarenlang inzetten voor de
verkeersveiligheid. Met verkeerslessen,
aandacht voor haal- en brenggedrag en de
schoolomgeving. Kijk voor meer informatie
op www.schoolopseef.nl.

Foto: Fotoflex.nl
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‘Op vrij jonge leeftijd ben ik de politiek ingegaan om
de wereld te veranderen. En eigenlijk wil ik dat nog
steeds. Toen ik jong was, was er veel mis op deze
wereld. Er waren oorlogen (Vietnam), hongersnoden
(Biafra), er was armoede en de wereld vervuilde (zure
regen).
Inmiddels zijn we wat jaartjes verder en is er nog
steeds veel mis. Maar de wereld is ook vooruitgegaan
en ik ben optimistisch dat wij veel van de problemen
kunnen aanpakken. Samen. Juist dat trekt mij aan
in de (lokale) politiek. Dat we het samen moeten en
kunnen oplossen. Natuurlijk gaat het niet over oorlog
en hongersnood, maar wel over milieu. En over veel
andere zaken die mensen raken, zoals woningbouw en
de Schaalsprong, onderwerpen in mijn portefeuille.’
Wilt u met Jan Willem Schotel of een ander raadslid in
contact komen? Of wilt u meer weten over de raad?
Dat kan via www.raadzoetermeer.nl.

Zwemmen in
Zoetermeerse plas
Wilt u een frisse duik nemen in de Zoetermeerse plas? Kijk
dan van tevoren op www.zwemwater.nl. Hier ziet u direct
wat de kwaliteit van het zwemwater is.

Locoburgemeester Ingeborg ter Laak feliciteerde vorige week woensdag 19 juni de
nieuwe Zoetermeerders met het verkrijgen van het Nederlanderschap. Elke maand
wordt de naturalisatieceremonie in het Stadhuis-Forum georganiseerd. Dit bijzondere
moment leggen we vast met een groepsfoto.

Alleen betalen met pinpas

Nieuwe parkeerautomaten in Zoetermeer
Alle 63 parkeerticketautomaten die op
straat in Zoetermeer worden in juli en
augustus vervangen door 50 nieuwe
automaten. Vanaf 20 juli kunt u niet
meer met muntgeld betalen bij deze
automaten.
Meer mobiel parkeren
Steeds meer parkeerders parkeren met
behulp van een app. Daarom verminderen
we het aantal automaten op straat. Op 13
plekken halen we de automaat weg. Bij
de nieuwe automaten kunt u uw kenteken

invoeren. Zo hoeft u niet meer terug te
lopen naar uw auto om een ticket achter de
voorruit te leggen.
Geen muntgeld meer
Er wordt steeds minder gebruik gemaakt
van muntgeld bij parkeren. Het mechaniek
voor muntgeld is ook erg gevoelig voor
vandalen. Daarom kunt u bij deze apparaten
voortaan alleen betalen met uw pinpas
of creditcard. Dit geldt ook voor prepaid
creditkaarten die u kunt opladen via iDeal of
bij GWK en Western Union.

VOLG DE
GEMEENTE
ZOETERMEER:
facebook.com/gemeentezoetermeer
twitter.com/gemzoetermeer

Zet alvast in de agenda
Datum
27 jun - 4 jul
29 jun
30 jun
1 jul
3 jul
27 jun - 4 jul
27 jun - 4 jul
3 jul
28 jun - 3 jul
29 en 30 jun
27 jun - 4 jul
27 jun - 4 jul
27jun - 4 jul
27 jun - 4 jul

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
Verschillend
24/7

Activiteit
Binnen- en buiten spelen
Insectenmuts maken
Piratenboot maken
Zeepaardje knutselen
Dieren bezoeken en verzorgen
Dieren bezoeken en verzorgen
Knutselen
Voedertijd (meehelpen voeren)
Voedertijd (meehelpen voeren)
Voedertijd (meehelpen voeren)
Dierenspeurtocht, ophalen in het winkeltje
Zoethout
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
Verschillend
‘t Westpunt in het Westerpark

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

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

Agenda maandag 1 juli 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 Zoetermeer
via www.raadzoetermeer.nl onder de betreffende
vergaderdatum. De vergadering van de gemeenteraad
wordt gehouden in de raadzaal (ingang Engelandlaan
502) van het Stadhuis.
Internetuitzendingen
Het Voorjaarsdebat is 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
Voorjaarsdebat (vervolg) gemeenteraad
Aanvang: 18.00 uur
10. Heropening
11. Perspectiefnota: eerste termijn college
12. Perspectiefnota: tweede termijn raad
13. Perspectiefnota: tweede termijn college
14. Besluitvorming over amendementen, Perspectiefnota
en moties
15. Sluiting

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.
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
• Perobahout, organiseren evenement ‘Zomerfeest
Bewonersvereniging Chateau Floriade 1994’ op
31 augustus 2019, kenmerk APV-EVM20190357
(ontvangen 12 juni 2019)
• Oosterheemplein, organiseren evenement ‘Pasar
Mundial en Zomerfeest’ op 24 en 25 Augustus 2019,
kenmerk APV-EVM20190370 (ontvangen 18 juni 2019)
Aanvraag Drank- en horecavergunning:
• Zanzibarplein 21, aanvraag para-commerciële dranken horecavergunning Stichting Gemini KantineExploitatie (APV-DHV20190237).
Het ontwerpbesluit ligt vanaf donderdag 27 juni tot
donderdag 8 augustus ter inzage.
Inzien
Inzien kan bij de Omgevingsbalie, Engelandlaan
502. Maak een afspraak via www.zoetermeer.nl/
afspraakomgevingsbalie.

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

Verleend
• Evenemententerrein Silverdome aan de Van der
Hagenstraat, organiseren evenement ‘The Sweet
Lake Rock ’n Roll Revival, op 13 juli 2019, APVEVM20190077 (verleend 21 juni 2019)
• Promenadeplein/Burg. Van Leeuwenpassage,
organiseren evenement ‘Vriendjes van Telekids’ op 14
juli 2019, APV-EVM20190307 (verleend 25 juni 2019)
• Wattstraat 20, organiseren evenement ‘Stormbaan
Festival Zoetermeer 2019’ van 19 juli 2019 tot en met
28 juli 2019, APV-EVM20190133 (verleend 27 juni 2019)
• Dorpsstraat, organiseren evenement ‘Muziek optreden
Josti band’ op 6 juli 2019, APV-EVM20190326
(verleend 24 juni 2019)
• Edelgasstraat, organiseren evenement ‘Samen Feest
Vieren’ op 13 juli 2019, APV-EVM20190284 (verleend
24 juni 2019)
• Van der Hagenstraat, organiseren evenement
‘Snuffelmarkt met kofferbaksale’ op 14 juli 2019 en op
13 oktober 2019, APV-EVM20190283 (verleend 24 juni
2019)

Bezwaar?
Voor het indienen van een bezwaarschrift tegen een
verleende evenementenvergunning, verwijzen wij u
naar ‘Bezwaar maken / beroep instellen / zienswijzen
indienen’.

VERKEERSBESLUITEN
Aanduiding parkeerplaatsen max 2 uur bij
Groeneweg ter hoogte van Station-oost
Er is besloten om twee parkeervakken aan de noordzijde
van het parkeerterrein Groeneweg ter hoogte van
Station-oost aan te duiden als parkeerplek waar u met
parkeerschijf maximaal 2 uur mag parkeren. Dit zorgt
voor een betere doorloop.
Nieuwe straatnaam
De doodlopende straat die loopt vanaf de Suzannegang
heet nu Willemijngang.

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, plaatsen van een zonnepaneel naast
een telkast voor verkeersinformatie, WB20190362
(ontvangen 18 juni 2019)
• Dorpsstraat, ter hoogte van nummer 86S, 2712 AM,
vervangen van de bestaande betonbrug (KW11.004),
WB20190358 (ontvangen 17 juni 2019)
• Hofwegenstraat 27, 2729 JH, aanleggen van een in-/
uitrit, WB20190357 (ontvangen 17 juni 2019)
• Industrieweg 5D, 2712 LA, handelen in strijd met
regels ruimtelijke ordening voor het wonen op een
industrieterrein, WB20190365 (ontvangen 20 juni
2019)
• Johan Willem Frisostraat 2, 2713 CE, plaatsen van
een aanbouw met kelder en plaatsen van twee
dakkapellen, WB20190355 (ontvangen 15 juni 2019)
• Karel Doormanlaan 5, 2712 JA, plaatsen van een
dakkapel, WB20190366 (ontvangen 21 juni 2019)
• Karpersloot 23, 2724 BM, gebruik openbare
ruimte voor het plaatsen van een opslagcontainer,
WB20190359 (ontvangen 12 juni 2019)
• Lumeystraat 28, 2722 AN, uitbreiden van een balkon,
WB20190356 (ontvangen 16 juni 2019)
• Nicolaaspark, plaatsen van tijdelijke objecten voor zes
festivals, WB20190363 (ontvangen 19 juni 2019)

• Petuniatuin 54, 2724 NB, verbouwen van een
supermarkt, plaatsen van acht reclames waarvan twee
met licht en plaatsen van een bouwkeet, WB20190368
(ontvangen 21 juni 2019)
• Van Aalstlaan in de groenstrook, plaatsen van een
reclamebord, WB20190361 (ontvangen 17 juni 2019)
• Voorweg 163, 2716 NJ, plaatsen van een tuinhuisje,
WB20190364 (ontvangen 19 juni 2019)
• Voorweg 54, 2713 RX, verbouwen van een gemeentelijk monument, WB20190354 (ontvangen 14 juni 2019)
• Westerschelde, ter hoogte van nummer 358, plaatsen
van twee bouwcontainers, WB20190360 (ontvangen
17 juni 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)
• Amerikaweg, nabij kruising Meerzichtlaan, bouwen
van een sportgebouw, een bijgebouw met elektro-en
watertechnische voorzieningen, het aanleggen van
een in-/uitrit en een parkeerterrein, WB20190160
(verzonden 20 juni 2019)
• Gerrit Achterberghove, ter hoogte van Menno ter
Braakhove, kappen van een zieke boom en herplant
van een boom, WB20190242 (verzonden 19 juni 2019)
• Kurkhout 100, 2719 JZ, splitsen van de in-/uitrit
Balijhoeve vanwege de veiligheid, WB20190190
(verzonden 20 juni 2019)
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• Kurosawastrook, achter nummer 1, 2726 VT, kappen
van een zieke boom en herplant van een boom,
WB20190249 (verzonden 18 juni 2019)
Verleende vergunningen / vrijstellingen
• Europaweg, ontheffing geluid voor werkzaamheden
in de tunnelbak, ONT-BB20190009 (verzonden 21 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 3, 2723 RS, bouwen van een
bedrijfsverzamelgebouw, WB20190227 (verzonden 18
juni 2019)
• Karel Doormanlaan 113, 2712 JD, plaatsen van een
schutting met overkapping, WB20190189 (verzonden
18 juni 2019)
• Le Corbusierlijn 14, 2728 AR, plaatsen van een
dakopbouw, WB20190238 (verzonden 20 juni 2019)
• Platinastraat 161, 2718 SR, plaatsen van
zonnepanelen op een carport, WB20190213
(verzonden 20 juni 2019)
• Vaartdreef 115, 2724 GE, handelen in strijd
met regels ruimtelijke ordening voor tijdelijke
studentenhuisvesting in een voormalig hospice,
WB20190013 (verzonden 21 juni 2019)

Verlengde beslistermijn
De bekendmaking van de verlenging van de beslistermijn
is alleen ter informatie. U kunt hier geen zienswijze of
bezwaar tegen indienen.
Kennisgeving ontwerp omgevingsvergunning
uitgebreide voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders zijn van plan een
omgevingsvergunning te verlenen voor de Zenobiagang,
kadastraal bekend gemeente Zegwaard, sectie C,
nummer 7557, het bouwen van een zorgcomplex
voor 62 zorgeenheden en het handelen in strijd met
de regels ruimtelijke ordening voor de aanleg van 61
parkeerplaatsen in een groenbestemming, WB20180854.
De ontwerp omgevingsvergunning ligt met ingang van
28 juni 2019 voor zes weken ter inzage. Tijdens de
inzagetermijn kan iedereen een zienswijze indienen over
de ontwerp omgevingsvergunning. Voor meer informatie
hierover verwijzen wij u naar ‘Bezwaar maken / beroep
instellen / zienswijzen indienen’.

ONDERTEKENING
Zoetermeer, 27 juni 2019

de secretaris,
B.J.D. Huykman
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de burgemeester,
Ch.B. Aptroot
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Gemeentelijke publicatie: Veteranenavond

27 juni 2019

Bijdragen aan de vrede en veiligheid
Vanwege zijn werk is Randolf Ancher (44) er 29 juni niet bij; vrij vragen is lastig. Toch
voelt hij zich betrokken bij de Veteranenavond. ‘In het begin heb ik geholpen om meer
jonge veteranen erbij te betrekken. Daarbij vind ik het belangrijk dat we op deze manier met burgers en kinderen kunnen praten over wat veteranen doen voor het land.’
Een veteraan is iemand die Nederland diende in oorlogsomstandigheden of bij internationale vredesmissies. Randolf werkte van
1993 tot 1995 bij de Luchtmobiele brigade.
Hij is uitgezonden geweest naar Srebrenica.
‘Ik was onderdeel van de 11e geniecompagnie bij Dutchbat II. Onze belangrijkste taak
was om alles voor de manschappen veiliger
te maken. We bouwden en onderhielden alle
observatieposten. We deden ook sociale
patrouilles onder de bevolking.’
Bijdragen aan de veiligheid
‘Ik heb daar een half jaar gezeten. Sommigen hebben daar een vervelende ervaring
gehad. Dat snap ik, want er was ongelooflijk veel spanning. We zaten in een dal dat
omringd was door Serven, voedselkonvooien kwamen niet aan. Met het materiaal en
de weinige mensen die we hadden, konden
we niet winnen. Ik heb wel het idee dat we
bijgedragen hebben aan de vrede en veilig-

heid in de tijd dat we er waren. De saamhorigheid en het familiegevoel onderling was
groot en ook de bevolking was dankbaar.
We legden bijvoorbeeld een ziekenhuis aan
en we hebben veel met elkaar gesport. Het
is erg dubbel: onder het veld waarop ik met
de lokale bevolking heb gevoetbald, is later
een groot massagraf gevonden.’
Contact met andere veteranen
In 1995 kreeg hij een andere kans binnen
de overheid. ‘Ik heb nog steeds contact
met mijn collega’s van toen. Bij reünies
komen de verhalen terug. De band die je
met die lui opbouwt, vind je bij geen enkele
andere baan. Ik vind het mooie aan Veteranenavond dat mensen en kinderen kunnen
zien wat de Nederlandse krijgsmacht doet.
Net als de meeste veteranen ben ik trots
op mijn tijd als militair, al hoef ik zelf niet in
de belangstelling te staan. Het hoort bij je
werk.’

Kom ook naar de Veteranenavond op 29 juni
Aanstaande zaterdagavond 29 juni bedankt Zoetermeer haar veteranen tijdens de
14e Veteranenavond. Bent u er ook bij? Het belooft een feestelijke avond te worden
met een uitgebreid programma, waaronder een defilé van historische en moderne
militaire voertuigen. Deze stoet vertrekt om 18.30 uur vanaf de Buytenparklaan en
komt rond 19.30 uur aan op de Markt, waar burgemeester Aptroot hen verwelkomt.
Tijdens de Veteranenavond bedanken we
de Zoetermeerse veteranen die zich, nu en
in het verleden, hebben ingezet voor vrede.
Door een deel van de stad is een defilé van
historische en moderne militaire voertuigen.
De precieze route van de stoet vindt u op
deze pagina. Juicht u de veteranen ook toe
als u langs de route staat?

Activiteiten op de Markt
Op de Markt is er tijdens deze avond genoeg
te doen voor jong en oud. Kinderen kunnen
deze avond geschminkt worden en diverse
militaire uniformen en hoofddeksels passen.
Vanaf 18.30 uur treedt The Band of Liberation
& Pipes Armyband op. Alles natuurlijk met
een militair karakter. Wanneer het defilé aankomt op de Markt, verwelkomt burgemeester
Aptroot de veteranen. Daarna kan iedereen
de militaire voertuigen bekijken.

Programma:
18.30 uur
18.30 uur
19.30 – 19.45 uur
19.45 uur

Start defilé vanaf de Buytenparklaan
Start programma op de Markt met een optreden van The Band of
Liberation & Pipes Armyband
Voertuigen arriveren op de Markt.
Aansluitend speech van burgemeester Aptroot.
Static show en mogelijkheid om de voertuigen te bezichtigen.

Vlaggen als eerbetoon
De gemeente vraagt aan alle inwoners om de Nederlandse vlag uit te steken als eerbetoon aan de veteranen.

Veteranendag
Ieder jaar vieren we in Nederland op de laatste zaterdag in juni de Veteranendag. Tijdens deze dag staan we stil bij de inzet van Nederlandse militairen in
verschillende delen van de wereld. Veteranen zijn mannen en vrouwen van alle
leeftijden en missies, van de Tweede Wereldoorlog tot nu. Zij zijn te herkennen
aan een speciaal veteraneninsigne. Maatschappelijke erkenning, herkenning en
waardering voor hun inzet staat deze dag centraal. Zoetermeer organiseert de
Veteranenavond vanaf 18.30 uur om iedereen de gelegenheid te geven overdag
de Veteranendag in Den Haag te bezoeken.

Defilé Veteranenavond 29 juni 2019
LET OP: de route van het defilé is dit jaar anders dan vorig jaar.
Meer informatie en een plattegrond van de route vindt u op
www.zoetermeer.nl/veteranen.
■ Aanvang BUYTENPARKLAAN weg volgen tot ROTONDE.

Linksaf AMERIKAWEG weg volgen tot aan het RANDSTADRAILVIADUCT.
Linksaf VORSTIUSRODE weg volgen tot aan de T-splitsing.
Linksaf MUZIEKLAAN weg volgen tot aan de ROTONDE.
Rechtsaf ZWAARDSLOOTSEWEG weg volgen tot aan de VERKEERSLICHTEN direct
na het RANDSTADRAILVIADUCT.
Linksaf FILMLAAN weg volgen tot aan de DRIESPRONG.
Rechtsaf HITCHCOCKSTROOK direct linksaf BERTHAANSTRASTROOK weg volgen
tot aan de T-splitsing.
Rechtsaf en direct linksaf BERT HAANSTRASTROOK weg volgen tot aan de DRIESPRONG.
Rechtsaf en direct linksaf STAN LAURELSTROOKweg volgen tot aan de DRIESPRONG.
Rechtsaf SATREZIJDE weg volgen tot aan de T-splitsing.
Linksaf SATREZIJDE weg volgen tot aan de T-splitsing.
Linksaf BRECHTZIJDE weg volgen tot aan de rotonde.
Rechtsaf TONEELLAAN weg volgen tot aan de VERKEERSLICHTEN.
Linksaf AZIEWEG weg volgen tot aan de VERKEERSLICHTEN.
Rechtsaf WALLENDREEF weg volgen tot aan de T-splitsing.
Rechtsaf VELDDREEF weg volgen tot de TWEEDE WEG rechts.
Rechtsaf VOGELDREEF weg volgen tot aan de T-splitsing na RANDSTADVIADUCT.
Rechtsaf VAARTDREEF weg volgen tot aan de T-splitsing.
Rechtsaf SLOOTDREEF weg volgen tot aan de T-splitsing.
Rechtsaf PARKDREEF weg volgen tot aan de VERKEERSLICHTEN.
Rechtsaf GAARDEDREEF weg volgen tot aan de rotonde tot voorbij het VIADUCT.
Rechtsaf VAN AALSTLAAN weg volgen tot aan de rontonde.
Rechtsaf VAN DIESTLAAN weg volgen tot aan mini rotonde.
Linksaf SCHOOLSTRAAT, PIET HEINSTRAAT weg volgen tot aan de T-splitsing.
Rechtsaf KAREL DOORMANSTRAAT, ORANJELAAN weg volgen tot aan de VERKEERSLICHTEN.
Rechtdoor WILLEM DE ZWIJGERLAAN - VAN LEEUWENHOEKLAAN weg volgen tot
aan de ROTONDE.
Rechtsaf J.L.VAN RIJWEG weg volgen tot aan de T-splitsing na spoorviduct.
Rechtsaf ENGELANDLAAN weg volgen tot na de OVERSLUIZING Stadhuis.
Rechtsaf naar de MARKT einde DEFILÉ door Zoetermeer.

