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‘Kinder Food Truck Festival’ op
speelboerderij Het Buitenbeest!

1 augustus 2019

Fittest: Zet de stap naar
een fitter leven!

Pizza’s bakken in de houtoven, lekkere mini-burgers en fruithapjes van vers fruit
maken en in de rij staan bij de Patato Tornado kraam: Dat is het Kinder Food Truck
Festival op vrijdag 9 augustus, van 18.30 tot 21.00 uur!
Zijn uw kinderen tussen 6 en 12 jaar en
vinden ze niets leuker dan samen met
hun vriendjes te chillen en verschillende
zelfgemaakte hapjes te eten? Geef ze dan
zo snel mogelijk op! Zo hebben ze niet
alleen een lekkere, maar ook een gezellige
zomeravond!
De entree bedraagt € 3,00 en is gratis

voor kinderen met een ZoetermeerPas.
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 speelboerderij Het
Buitenbeest, Belvédèrebos 270. De
kinderen krijgen dan een toegangskaartje
voor de avond. Let op, vol=vol!

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 wat uw bloeddruk,
uithoudingsvermogen en reactievermogen is, 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.

Nieuwe boot team
Handhaving te water
Team Handhaving heeft een nieuwe boot in gebruik
voor het handhaven van het vaarbeleid. Burgemeester
Aptroot liet de boot te water vanaf de trailerhelling aan
Het Lange Land bij het Noord Aa.
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Boek de voordeligste dagjes uit
in Zoetermeer!
De zomervakantie: het perfecte
moment om buiten te sporten en
spelen met Zoetermeer Sport. Boek
voor uw kinderen een gratis dagje
uit naar het bos met Natuursprong,
reserveer de SportMailbus voor een
sportieve middag in uw wijk of laat
uw kinderen verschillende sporten
uitproberen bij het sportfestival en
Sport4you!
Zoekt u een dagje uit voor het hele
gezin? Dan bent u bij speelboerderij Het
Buitenbeest, en stadsboerderijen De
Weidemolen en De Balijhoeve aan het
juiste adres. Onder het thema ‘Maak van
jouw zomervakantie één groot feest!’
kunnen kinderen op speelboerderij Het
Buitenbeest knutselen, binnen en buiten
spelen, hutten bouwen, sporten en
meedoen met speciale zomeravonden. Is
uw kind een echte dierenvriend? Laat uw
kind dan een dagje meedraaien als boer
of boerin.
Op De Balijhoeve en De weidemolen
kunnen kinderen heerlijk struinen over
het boerenerf, meedoen met ‘Voedertijd’
en een gratis dierenspeurtocht
volgen. Pannenkoekliefhebber zijn op
stadsboerderij De Weidemolen aan het
juiste adres.

Bent u nieuwsgierig geworden
naar alle activiteiten? Download de
zomervakantiefolder ‘Maak van jouw
zomervakantie één groot feest’ via
www.zoetermeer.nl/vakantiefolder of
www.stadsboerderijen.org.

Team handhaving gebruikt de boot bij het handhaven van
het nieuwe vaarbeleid, dat dit jaar is vastgesteld. Ook
wordt de boot ingezet bij werkzaamheden van de Flora- en
Faunabeheerder, zoals het controleren van nesten en de
controle op vissers.
Nieuw vaarbeleid
Het nieuwe vaarbeleid houdt in dat het verboden is om op
de Zoetermeerse wateren motorboten te gebruiken anders
dan boten met een elektromotor. Als overgangsregeling
hebben eigenaren van een motorboot een ontheffing
kunnen aanvragen voor de komende vijf jaar. Zij mogen
met een gemotoriseerde boot niet harder dan 6 km per
uur varen. De reddingsbrigade, politie, brandweer en Team
Handhaving hebben een ontheffing voor het varen met een
motorboot en de maximumsnelheid, zodat zij tijdens de
handhaving van het beleid snel ter plaatse kunnen zijn.

facebook.com/gemeentezoetermeer
twitter.com/gemzoetermeer

Zet alvast in de agenda
Datum
1 - 8 aug
1 - 8 aug

Tijd
10.00 - 17.00 uur
10.00 - 17.00 uur

9 aug

18.30 - 21.00 uur

1 aug
1 - 8 aug
6, 7, 8 aug
1 - 8 aug
1 - 8 aug
7 aug
7 aug
1 - 8 aug
3 en 4 aug
2 en 7 aug
1 - 8 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

1 - 8 aug

Verschillend

1 - 8 aug

24/7

Activiteit
Binnen- en buiten spelen
Zomervakantieprogramma: Maak van jouw
zomervakantie één groot fiesta!
FoodTruckFestival (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

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

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

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

APV-VERGUNINGEN
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.

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 Appstore (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/afspraakmaken.
Meer informatie over onderstaande bekendmakingen
vindt u op het Gemeenteblad
(www.officielebekendmakingen.nl).

Aangevraagd
• Van der Hagenstraat, parkeerterrein en
evenemententerrein Silverdome, organiseren
evenement ‘najaarskermis’ van 19 tot en met 27
oktober 2019, APV-EVM20190445 (ontvangen 22 juli
2019);
• Van der Hagenstraat, parkeerterrein Silverdome,
organiseren evenement ‘Luikse markt’ op 15
september 2019, APV-EVM20190452 (ontvangen 22
juli 2019);
• Van der Hagenstraat, parkeerterrein en Silverdome,
organiseren evenement ‘Luikse markt’ op 29
september 2019, APV-EVM20190453 (ontvangen 22
juli 2019);
• Nicolaasplein, organiseren evenement ‘Vredesweek’
op 28 september 2019, APV-EVM20190435
(ontvangen 16 juli 2019).
Inzien
Inzien kan bij de Omgevingsbalie, Engelandlaan
502. Maak een afspraak via www.zoetermeer.nl/
afspraakmaken.

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
• Aan de Noordzijde van het Buytenpark, kappen van
een boom, WB20190456 (ontvangen 22 juli 2019);
• Achterweg 21, 2716 NP, handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening m.b.t. gebruik van het terrein voor
het organiseren van een evenement (opvangkamp),
WB20190451 (ontvangen 18 juli 2019);
• Begraafplaats Hoflaan, kappen van een boom,
WB20190462 (ontvangen 23 juli 2019);
• Bloemendaalstraat 16, 2729 AH, plaatsen van een
dakkapel, WB20190472 (ontvangen 25 juli 2019);
• Bonaire (ter hoogte van huisnummer 28), gebruik
openbare ruimte t.b.v. het plaatsen van een
autolaadkraan, WB20190474 (ontvangen 26 juli 2019);

• Dutch Innovation Park, plaatsen van twee
informatiezuilen en drie vlaggen, WB20190457
(ontvangen 22 juli 2019);
• Edelsteensingel (ter hoogte van huisnummer 103),
gebruik openbare ruimte t.b.v. het plaatsen van een
puincontainer, WB20190468 (ontvangen 24 juli 2019);
• Forelsloot 3, 2724 CA, verbouwen van een klaslokaal
tot een groepsruimte voor kinderdagverblijf en
brandveilig gebruik van een bouwwerk t.b.v.
bijeenkomstfunctie voor kinderopvang, WB20190465
(ontvangen 23 juli 2019);
• Frans Halsstraat, kappen van 2 bomen, WB20190460
(ontvangen 22 juli 2019);
• Gooimeer 1, 2729 PH, het plaatsen van 7 bergingen
t.b.v. woonwagenlocatie, WB20190467 (ontvangen 24
juli 2019);
• Irenelaan, kappen van 8 bomen, WB20190459
(ontvangen 22 juli 2019);
• Langs de toegangsweg naar NAM locatie-14
aansluitend op de Meerpolder, plaatsen van een
meet- en instrumentenkast t.b.v. een seismisch
monitoringstation, WB20190473 (ontvangen 25 juli
2019);
• Markermeer 41, 2729 PN, plaatsen van een houten
carport, WB20190464 (ontvangen 23 juli 2019);
• Muurbloemtuin naast nummer 26, kappen van vijf
bomen, WB20190452 (ontvangen 22 juli 2019);
• Naast Strawinskirode nummer 2, kappen van een
boom, WB20190454 (ontvangen 22 juli 2019);
• Reigersblauw bouwnummer 1 t/m 15, bouwen van
vijftien grondgebonden woningen, WB20190449
(ontvangen 19 juli 2019);
• Staringhove 32, 2726 BW, plaatsen van een dakkapel
aan de voorzijde van de woning, WB20190469
(ontvangen 24 juli 2019);
• Ter hoogte van Donzettirode 40, gebruik openbare
ruimte t.b.v. het plaatsen van een werkbus voor het
uitvoeren van isolatiewerkzaamheden, WB20190470
(ontvangen 24 juli 2019);
• Tussen Van Leeuwenhoeklaan en de Henri Dunantflat
aan de Dunantstaat, kappen van drie bomen,
WB20190471 (ontvangen 25 juli 2019);
• Van Dijcksbruin 32, 2718 NM, plaatsen van een
dakkapel, WB20190475 (ontvangen 26 juli 2019);
• Vlamingstraat 14, 2713 RS, bouwen van een serre,
WB20190461 (ontvangen 22 juli 2019);
• Voor Hoekerkade 52, kappen van een boom,
WB20190455 (ontvangen 22 juli 2019);
• Voor Lisztrode 5, kappen van een boom, WB20190453
(ontvangen 22 juli 2019);
• Waarderstraat 174, 2729 KL, plaatsen van een
dakkapel aan de voorzijde, WB20190463 (ontvangen
23 juli 2019);
• Werflaan naast nummer 87, kappen van drie bomen,
WB20190458 (ontvangen 22 juli 2019);

• Willem Dreeslaan, bouwen van een bedrijfspand
en aanleggen van een in- en uitrit, WB20190466
(ontvangen 24 juli 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)
• Amaliaplaats 22, 2713 BJ, plaatsen van een dakkapel,
WB20190426 (verzonden 26 juli 2019);
• Ambachtsherenlaan 103, 2722 CZ, het tijdelijk
gebruiken van het bestaande bedrijfsgebouw
als maatschappelijke bijeenkomstfunctie en het
aanbrengen van een naamsaanduiding aan de gevel,
WB20190217 (verzonden 24 juli 2019);
• Angelagang 7, 2719 AC, plaatsen van een dakkapel,
WB20190329 (verzonden 22 juli 2019);
• Du Meelaan 101, 2722 ZT, plaatsen van een dakkapel,
WB20190431 (verzonden 24 juli 2019);
• Edisonstraat 3, het oprichten van een
bedrijfsverzamelgebouw (20 units), WB20190227
(verzonden 23 juli 2019);
• Eufraatstroom 35, 2721 AT, plaatsen van een
dakkapel, WB20190338 (verzonden 22 juli 2019);
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• Hoek Lommerpad, Mien Ruyspad, kappen van een
boom, WB20190407 (verzonden 26 juli 2019);
• Johan Willem Frisostraat 12, 2713 CE, plaatsen van
een dakkapel op het voordakvlak, WB20190394
(verzonden 23 juli 2019);
• Leidsewallen 4, 2712 BW, plaatsen van nieuwe
handelsreclame, WB20190290 (verzonden 26 juli
2019);
• Maasdamstraat 37, 2729 JG, plaatsen van een
overkapping met berging, WB20190419 (verzonden 25
juli 2019);
• Markt 3, 2711 CZ, plaatsen van gevelaankleding met
reclame bij de ingang van het pand, WB20190423
(verzonden 25 juli 2019);
• Nathaliegang 283A, 2719 CR, plaatsen van
transparante en wegschuifbare balkonbeglazing,
WB20190395 (verzonden 25 juli 2019);
• Parkeerterrein aan de Bredewater, verlenging gebruik
openbare ruimte t.b.v. opslagterrein en handelen in
strijd met regels ruimtelijke ordening, WB20190412
(verzonden 24 juli 2019);
• Potgieterstraat 24, 2712 RM, plaatsen van
een dakkapel aan de voorzijde van de woning,
WB20190390 (verzonden 22 juli 2019);
• Reiderland 7, 2716 AL, het plaatsen van een dakkapel
aan de voorzijde, WB20190237 (verzonden 22 juli
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
• Schansbaan 201, 2728 KV, het gebruiken van een
deel van de woning voor het geven van kook- en
bakworkshops en kleinschalige catering, WB20190321
(verzonden 24 juli 2019);
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, 1 augustus 2019
de secretaris,
B.J.D. Huykman
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