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‘Boevenspeurtocht’ op
speelboerderij Het Buitenbeest!

25 juli 2019

Vuurwerkvrije zones
tijdens jaarwisseling

Speelboerderij Het Buitenbeest is vrijdagavond 26 juli van 19.00 tot 21.30 uur
omgetoverd tot één grote gevangenis. De sheriff van de speelboerderij is in rep en
roer want er zijn acht boeven ontsnapt! De sheriff is op zoek naar hulp om de boeven
zo snel mogelijk weer op te pakken. Zijn uw kinderen tussen de 6 en de 12 jaar? En
vinden ze het leuk om de boeven op te sporen? Geef ze dan zo snel mogelijk op!
De entree bedraagt € 3,00 en is gratis
als je een ZoetermeerPas hebt. Het
inschrijfformulier is op te halen op de
speelboerderij of te downloaden op
www.stadsboerderijen.org.
Lever het inschrijfformulier - samen met

het geldbedrag - in bij de speelboerderij
Het Buitenbeest, Belvédèrebos 270. De
kinderen krijgen een toegangskaartje voor
de avond.
Let op, vol=vol!
Knallend vuurwerk met oud en nieuw. Voor u het weet,
is het zover. Ervaart u overlast van vuurwerk in uw
buurt tijdens de jaarwisseling? Tot 15 september kunt
u een voorstel doen voor een vuurwerkvrije zone in uw
buurt. Het college van burgemeester en wethouders
wijst voor de komende jaarwisseling maximaal
acht vuurwerkvrije zones aan in de stad. Dit om de
handhaving van deze plekken zo goed mogelijk te
kunnen garanderen. De locaties worden beoordeeld
op haalbaarheid en uitvoerbaarheid. Vorig jaar ging het
nog om een aantal natuurgebieden, dit jaar kunt u ook
een locatie in uw buurt voorstellen via
doemee.zoetermeer.nl.

Kortingen uit het
SpeelmeerPaspoort al
ontdekt?

SPEE LMEE RPAS POO

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

RT 2019

Colofon

Fittest

Zet de stap naar een fitter leven!

Meldingen openbare
ruimte
www.zoetermeer.nl/
contactformulier
Spoedmeldingen:
tussen 17.00 - 08.00 uur
en in het weekend:
14 079
Wegwerkzaamheden
www.zoetermeer.nl/
wegwerkzaamheden

Meldpunt Bezorgd,
tijdens kantooruren
Telefoon 070-353 7291

COLOFON

De SPEELMEER organisa
tie en samenstelling van
dit paspoort zijn in handen
de gemeente Zoetermeer,
van
afdeling Vrije Tijd.
Vormgeving en drukwer
k: De Bondt graﬁmedia commun
Cartoon omslag: Irene Berbee
icatie bv, Barendrecht
Oplage: 2019 / 15.000 stuks

Het SpeelmeerPaspoort is bijvoorbeeld voordelig als u
naar het Nationaal Videogame Museum Zoetermeer gaat.
Kijkt u eens op bladzijde 29 tot en met 38 voor kortingen
op speelboerderij Het Buitenbeest, stadsboerderijen
De Weidemolen en De Balijhoeve! Met de bonnen krijgt
u korting op een ‘dagje boerderij’, tuinkers zaaien, de
zomeravonden en een speurtocht volgen. Of wat dacht
u van Avonturia de vogelkelder op bladzijde 47, Museum
Volkenkunde en Vlinders aan de Vliet op bladzijde
67, Plaswijckpark op bladzijde 49 en zwemmen bij
Duinrell in het Tikibad op bladzijde 95. Kortom, met het
SpeelmeerPaspoort hoeven Zoetermeerse kinderen zich
niet te vervelen.

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

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

Het is zomervakantie!
Hebben uw kinderen
zin in een actief of
feestelijk dagje uit?
Met het twintigste
SpeelmeerPaspoort
kunnen ze met
korting meedoen met
allerlei sportieve en
creatieve activiteiten
in Zoetermeer en
SPEELMEERPASPOO
omstreken. Sla het
RT 2019
boekje open en
maak een planning voor een spetterende zomer vol
plezier.

Bent u 55+ en wilt u na de zomervakantie dé stap maken naar een fitter leven? Dan is
de gratis Fittest op vrijdag 27 september iets voor u! In drie stappen krijgt u antwoord
op vragen zoals uw bloeddruk, uithoudingsvermogen, reactievermogen, welke sport
bij u past en wat er te doen is bij u in de buurt. Zet nu de eerste stap en geef u op voor
donderdag 19 september via een e-mail naar seniorensport@zoetermeer.nl of bel met
telefoonnummer 14 079. Meer informatie vindt u op www.zoetermeer.nl/seniorensport.

Speelmeerslotweek
Het allergrootste feest is van 26 tot en met 30 augustus
bij Speelmeer 20 jaar in sportcentrum De Veur! Noteer
deze data alvast in uw agenda. Vergeet niet het
SpeelmeerPaspoort en de bon mee te nemen naar de
activiteit. Meer informatie vindt u op www.speelmeer.nl.

facebook.com/gemeentezoetermeer
twitter.com/gemzoetermeer

Naturalisatieceremonie

Foto: Fotoflex.nl

Houd het regenwater schoon!

Locoburgemeester Ingeborg ter Laak feliciteerde woensdag 17 juli de nieuwe
Zoetermeerders met het verkrijgen van het Nederlanderschap. Elke maand wordt de
naturalisatieceremonie in het Stadhuis-Forum georganiseerd. Om dit moment niet in de
vergetelheid te laten raken, maakt de fotograaf telkens een groepsfoto.

In Zoetermeer wordt het regenwater
gescheiden opgevangen en afgevoerd. Het
rioolwater van bijvoorbeeld huishoudens en
bedrijven heeft een eigen (vuilwater) afvoer,
om het regenwater zo schoon mogelijk
te houden. Het is voor milieu en natuur
van groot belang dat het regenwater niet
vervuild wordt. De putten op straat zijn
bedoeld om het regenwater af te voeren.
Helaas merken we regelmatig dat het
regenwater vervuild is door cement- of
verfresten of waswater van auto’s die door
eigenaren op straat gewassen worden.
Via het toilet of een spoelbak kunt u dit
weggooien. Ook sigaretten en filters van
sigaretten vervuilen het regenwater. Vier

filters vervuilen een liter water zo erg dat
visjes doodgaan. Laten we er met z’n allen
voor zorgen dat het regenwater schoon
blijft.

Zet alvast in de agenda
Datum
25 jul - 1 aug
25 jul - 1 aug

Tijd
10.00 - 17.00 uur
10.00 - 17.00 uur

26 jul

19.00 - 21.30 uur

29 - 1 aug
25 jul - 1 aug
30, 31 jul, 1 aug
25 jul - 1 aug
25 jul - 1 aug
31 jul
31 jul
25 jul - 1 aug
27 en 28 jul
26 en 31 jul
25 jul - 1 aug

10.00 - 16.00 uur
10.00 - 17.00 uur
10.30 - 16.00 uur
10.00 - 17.00 uur
10.00 - 17.00 uur
10.00 - 16.00 uur
13.00 - 16.00 uur
15.30 uur
10.00 uur
15.30 uur
10.00 - 16.00 uur

25 jul - 1 aug

Verschillend

25 jul - 1 aug
28 jul

24/7
14.00 - 15.00 uur

Activiteit
Binnen- en buiten spelen
Zomervakantieprogramma: Maak van jouw
zomervakantie één groot fiesta!
Boevenspeurtocht (inschrijven verplicht)
Hutten bouwen
Dieren bezoeken en verzorgen
Dagje boerderij
Tuinkers zaaien
Dieren bezoeken en verzorgen
Knutselen
Knutselen
Voedertijd (meehelpen voeren)
Voedertijd (meehelpen voeren)
Voedertijd (meehelpen voeren)
Dierenspeurtocht, ophalen in het winkeltje of
medewerker
Leef je uit met Zoetermeer Sport in de
zomervakantie
Natuurtuin open
Rondwandeling

Locatie
Speelboerderij Het Buitenbeest
Activiteitencentrum: thema’s Mexico en Brazilië

Kosten
Gratis
Gratis

Inschrijfformulier te downloaden:
www.stadsboerderijen.org

€ 3,00

Speelboerderij Het Buitenbeest, Boerderij gedeelte
Opgeven verplicht
Stadsboerderijen De Balijhoeve en De Weidemolen
De Weidemolen
De Balijhoeve
De Balijhoeve
De Weidemolen
De Weidemolen
De Balijhoeve en De Weidemolen
Informatie en zomervakantiefolder:
www.zoetermeer.nl/sportaanbod
‘t Westpunt in het Westerpark

Gratis
Gratis
€ 12,50 en € 10,00**
Gratis**
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Verschillend per activiteit
Gratis
Gratis

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

GEMEENTERAAD
Raadsbesluiten vergadering 15 juli 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 15 juli 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 8 augustus 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 9
augustus 2019.

- Raadsbesluit Vaststelling Nota van uitgangspunten
Markt 10 en omgeving (inclusief parkeergarage) en
schetsontwerp Centraal Park
- Raadsbesluit Geschikt maken Kwikfitlocatie voor
kunsthal Terra
- Raadsbesluit Locatieadvies en investeringsvoorstel
Zwembad en voorstel vervanging sportfaciliteit
Driesprong
- Raadsbesluit Varianten studie woningbouw Van
Aalstpark
- Raadsbesluit Plaatsen zonnepanelen gemeentelijke
accommodaties
- Raadsbesluit Wijzigingen Algemene plaatselijke
verordening Zoetermeer 2019
Niet-referendabele raadsbesluiten 15 juli 2019
- Raadsbesluit Vaststelling lijst van ingekomen stukken
- Raadsbesluit Bekrachtiging geheimhouding
raadsmemo HMC juli 2019
- Raadsbesluit Nieuw rechtspositiebesluit decentrale
politieke ambtsdragers
- Raadsbesluit Benoeming leden Vertrouwenscommissie
aanbeveling benoeming burgemeester gemeente
Zoetermeer
- Raadsbesluit Penvoerderschap logistieke hotspot A-12
corridor
- Raadsbesluit Vaststelling fractievergoedingen 2018
- Raadsbesluit Afdoening moties en actualisatie juni 2019

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)

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

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
Lees verder op de volgende pagina ➜

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/afspraakmaken.

de Toetsingscommissie Urgentieverklaringen Zoetermeer
vast te stellen en het oude reglement in te trekken. Het
nieuwe reglement beschrijft de samenstelling, taken en
bevoegdheden van de toetsingscommissie. Het volgt
de bestaande praktijk en verschilt alleen op technische
punten van het oude reglement, zoals verwijzingen naar
wetgeving en de huisvestingsverordening.

APV-VERGUNINGEN

KENNISGEVINGEN
OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Aangevraagd
• Nicolaasplein, organiseren evenement ‘Vredesweek’
op 28 september 2019, APV-EVM20190435
(ontvangen 16 juli 2019)
• Oosterheemplein, organiseren evenement ‘Swinging
Oosterheem’ op 14 september 2019, APVEVM20190444 (ontvangen 19 juli 2019)
• Achterweg 21, organiseren evenement ‘opvangkamp
Laga” van 28 tot en met 30 augustus 2019, APVEVM20190449 (ontvangen 22 juli 2019).

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.

Inzien
Zie informatie onder Bekendmakingen.

Ingediende aanvragen voor een
omgevingsvergunning
• Anthonie Donkerhove, Busken Huethove, Datheenhove, Frederik van Eedenhove, plaatsen van zonnepanelen, WB20190437 (ontvangen d.d. 11 juli 2019);
• Azuurblauw 81, 2718 JE, plaatsen van een dakkapel,
WB20190433 (ontvangen 16 juli 2019);
• Beatrijspad 47, 2722 EZ, kappen van een zieke boom
en herplant van een boom, WB20190443 (ontvangen
18 juli 2019);
• Berlijnstraat 93, 2711 PP, plaatsen van balkonhekken,
WB20190442 (ontvangen 18 juli 2019);
• Bermudablauw 42, 2718 JJ, gebruik openbare
ruimte voor het plaatsen van een autolaadkraan,
WB20190429 (ontvangen 15 juli 2019);
• Bernhardstraat, ter hoogte van nummer 14, gebruik
openbare ruimte voor het plaatsen van een hijskraan,
WB20190436 (ontvangen 17 juli 2019);
• Bunuelstrook 28, 2726 SE, kappen van vier zieke
bomen en herplant in overleg, WB20190444
(ontvangen 18 juli 2019);
• Du Meelaan 101, 2722 ZT, plaatsen van een dakkapel,
WB20190431 (ontvangen 15 juli 2019);
• Elba 40, 2721 KS, gebruik openbare ruimte voor
het plaatsen van een autolaadkraan, WB20190430
(ontvangen 15 juli 2019);
• Geel-groenlaan 31, 2718 BP, plaatsen van een
dakkapel, WB20190435 (ontvangen 17 juli 2019);
• Hofwegenstraat, kavel 3, bouwen van een woning,
WB20190438 (ontvangen 17 juli 2019);
• Olmehout 65, 2719 LA, kappen van een zieke boom
en herplant is niet mogelijk, WB20190445 (ontvangen
18 juli 2019);
• Pinkwerf 22, 2725 DB, wijzigen van de voorgevel,
WB20190446 (ontvangen 18 juli 2019);
• Slotermeer 91, 2729 PV, plaatsen van een dakkapel,
WB20190447 (ontvangen 19 juli 2019);
• Vaartdreef 115, 2724 GE, kappen van vijf bomen
vanwege lichtgebrek en herplant van twee bomen,
WB20190441 (ontvangen 18 juli 2019);
• Veld aan de Boerhaavelaan, tijdelijk plaatsen van
een circustent, het plaatsen van reclameborden en
brandveilig gebruik ten behoeve van een circustent,
WB20190440 (ontvangen 04 juli 2019);
• Westerschelde 361, 2721 NN, gebruik openbare ruime
voor het plaatsen van een puincontainer, WB20190434
(ontvangen 16 juli 2019);

Verleend
Van Tuyll Sportpark, organiseren evenement ‘Birds
International Toernooi’ van 26 tot en met 28 juli 2019,
APV-EVM20190395 (verleend 18 JULI 2019)
Bezwaar?
Zie informatie onder Bekendmakingen.

VERKEERSBESLUITEN
• Nieuw oplaadpunt voor elektrische voertuigen bij
Napelsgeel
Besloten is twee parkeervakken op het Napelsgeel
naast de tuin van de woning Kanariegeel 64 (locatie
168, zie www.zoetermeer.nl/elektrischvervoer)
aan te duiden als parkeerplaatsen voor uitsluitend
het opladen van elektrische voertuigen, tevens
parkeerverbod voor andere voertuigen en met een
verbod voor langer parkeren dan voor het opladen
noodzakelijk is.
• Parkeerschijfzone Paul Scholtenrode
Aanvulling op openbare bekendmaking van 18 juli
2019 instellen parkeerschijfzone (blauwe zone)
Paul Scholtenrode ter hoogte van winkelcentrum
Buytenwegh om het langdurig parkeren tegen te gaan.
De blauwe zone geldt alleen voor de 22 parkeervakken
in de Paul Scholtenrode ter hoogte van de milieustraat
bij winkelcentrum Buytenwegh. De blauwe zone geldt
van maandag tot en met vrijdag van 8.00 – 16.00 uur
met een maximum parkeertijd van 1,5 uur.
• Nieuwe straatnamen
Het Tjeukemeer, lopend vanaf de Heemkade; en de
Burgemeester Augustijnstraat, lopend ten oosten van
de Burgemeester Middelberglaan.

TOETSINGSCOMMISSIE
URGENTIEVERKLARINGEN
Vanwege de nieuwe huisvestingsverordening per 1 juli
2019 is het noodzakelijk om een nieuw reglement voor

www.zoetermeer.nl

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.

• Westwaarts 2, 2711 AC, transformeren van een
kantoorgebouw naar zesendertig appartementen,
WB20190448 (ontvangen 19 juli 2019).
Verleende omgevingsvergunningen (reguliere
procedure)
• Azuurblauw 81, 2718 JE, plaatsen van een dakkapel,
WB20190433 (verzonden 17 juli 2019);
• Chroomstraat 50, 2718 RH, veranderen van de in-/
uitrit, WB20190193 (verzonden 15 juli 2019);
• Du Meelaan, kappen van acht bomen voor de aanleg
van een weg en herplant van nieuwe bomen na de
herinrichting, WB20190292 (verzonden 15 juli 2019);
• Eemland, Collinsland, Duiveland, Flevoland
en Fivelingo, energiezuinig maken van
tweehonderdveertien woningen, WB20190205
(verzonden 18 juli 2019);
• Eufraatstroom 1, 2721 AT, plaatsen van een
dakopbouw, WB20190114 (verzonden 16 juli 2019);
• Fonteinbos 1 t/m 246, groot onderhoud, vervangen
van gevels, ramen, balkonhekken en wijzigen van de
brandscheidingen, WB20190198 (verzonden 16 juli
2019);
• Het Rond 75, 2711 BX, wijzigen van een winkelpui en
het plaatsen van drie gevelreclames waarvan één met
licht, WB20190323 (verzonden 18 juli 2019);
• Lauwersmeer 66, 2729 PK, plaatsen van een
dakkapel, WB20190341 (verzonden 17 juli 2019);
• Mendelssohnrode 2, 2717 CR, plaatsen van een
container voor de opslag van kinderfietsjes en
buitenspeelgoed, WB20190311 (verzonden 16 juli
2019);
• Oostwaarts 27, 2711 BA, in strijd met het
bestemmingsplan uitvoeren van werkzaamheden voor
evenementen op het Cadenzaplein, WB20190319
(verzonden 19 juli 2019);
• Turfberg ter hoogte van nummer 4, kappen van een
boom vanwege een grote stamholte en herplant van
een boom, WB20190408 (verzonden 17 juli 2019);
• Van Duvenvoordepad 5, 2722 CB, handelen in
strijd met regels ruimtelijke ordening voor een
massagesalon in een woning, WB20190136
(verzonden 15 juli 2019);
• Werflaan 39, 2725 DE, bouwen van zes appartementen
op een bestaand bouwwerk, WB20190143 (verzonden
15 juli 2019).
Kennisgeving verlenging beslistermijn
• Aluminiumstraat, bouwen van twee
verzamelgebouwen met daarin achtentwintig
bedrijfsunits, WB20190316 (verzonden 19 juli 2019).
Verlengde beslistermijn
De bekendmaking van de verlenging van de beslistermijn
heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen de
verlenging kunt u geen zienswijze of bezwaar indienen.
Inzien en/of Bezwaar?
Zie informatie onder Bekendmakingen.

ONDERTEKENING
Zoetermeer, 25 juli 2019
de secretaris,
B.J.D. Huykman
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