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Kalender
20 t/m 29 september
Nationale Sportweek
27 september
Fittest
Een overzicht van
alle evenementen in
Zoetermeer vindt u op:
www.zoetermeerbruist.nl

Stadsnieuws: ofﬁciële publicatie van de gemeente Zoetermeer

Expositie (wilde) bijen in
Stadhuis-Forum

8 augustus 2019

Geniet nog meer van een
schoon strand

Deze zomer meer ontdekken over (wilde) bijen? Bezoek dan de kleine expositie over
(wilde) bijen in het Stadhuis-Forum. Hier leert u meer over hoe u de bijen kunt helpen.
Voor kinderen ligt er een bijenkleurplaat klaar. De expositie duurt tot 1 september.
In Nederland zijn er 358 soorten bijen, maar
de helft van deze soorten zijn bedreigd.
Bijen zijn ontzettend belangrijk voor onze
voedselvoorziening, want ze zorgen voor
bestuiving. Deze insecten hebben bloemen
en een plekje om te nestelen nodig. De
gemeente Zoetermeer beheert het groen
zoveel mogelijk bijvriendelijk. Er zijn
bomen geplant, bijenlinten en bijenidylles
aangelegd en de bermen worden op
verschillende momenten gemaaid. Daarvoor
hebben we in 2018 de prijs voor de
bijvriendelijkste gemeente gewonnen.

Steentje bijdragen
U als bewoner kunt ook een steentje
bijdragen door ervoor te zorgen dat in uw
tuin of terras het hele jaar planten in bloei
staan. Maak in de tuin rommelige hoekjes,
open zanderige plekjes omdat een groot
deel van de bijen in de grond nestelen en
plaats een bijenhotel.
Meer informatie vindt u op
www.bijenlandschap.nl en
www.nederlandzoemt.nl.
Rommel is ontzettend vervelend als u lekker van
het strand wilt genieten. Helemaal wanneer u weet
hoe lang het duurt voordat achtergebleven afval
weg is. Sommige dingen liggen er voor altijd, zoals
plastic. Andere rotzooi verteert na verloop van
tijd, maar dat duurt alsnog erg lang. Een krant is
bijvoorbeeld pas na zes maanden weg.
Geef het goede voorbeeld
Goed voorbeeld doet goed volgen. Door zelf afval
op te ruimen, inspireert en motiveert u andere
strandbezoekers om hetzelfde te doen. Laat uw afval
niet achter op het strand: gooi het in de vuilnisbak. Op
het Noord Aa zijn voldoende afvalbakken geplaatst. Is
de bak vol, zoek dan een andere afvalbak of neem het
mee naar huis. Laten we er met allen voor zorgen dat
het Noord Aa schoon blijft!
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Zet alvast in de agenda
Datum
8 - 15 aug
8 - 15 aug

Tijd
10.00 - 17.00 uur
10.00 - 17.00 uur

9 aug

18.30 - 21.00 uur

8 - 11 aug
14 - 21 aug

10.00 - 16.00 uur
10.00 - 16.00 uur

8 - 15 aug

10.00 - 17.00 uur

13, 14, 15 aug
8 - 15 aug
8 - 15 aug
14 aug
14 aug
8 - 15 aug
10 en 11 aug
9 en 14 aug
8 - 15 aug

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

8 - 15 aug

Verschillend

8 - 15 aug

24/7

Activiteit
Binnen- en buiten spelen
Zomervakantieprogramma: Maak van
jouw zomervakantie één groot fiësta!
FoodTruckFestival
(inschrijven verplicht)
Hutten bouwen
Technobiel-bus: experimenteren met
technische proefjes.
Dieren bezoeken en verzorgen

Locatie
Speelboerderij Het Buitenbeest
Activiteitencentrum: thema’s
Azië en Australië
Inschrijfformulier te downloaden:
www.stadsboerderijen.org
Bouwterrein speelboerderij
De bus staat naast de speelboerderij.

Kosten
Gratis
Gratis

Gratis

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

Speelboerderij Het Buitenbeest,
Boerderijgedeelte
Opgeven verplicht

€ 12,50 en € 10,-**
Gratis**
Stadsboerderijen De Balijhoeve en De Weidemolen Gratis
Gratis
De Weidemolen
Gratis
De Balijhoeve
Gratis
De Balijhoeve
Gratis
De Weidemolen
Gratis
De Weidemolen
Gratis
De Balijhoeve en De Weidemolen
Informatie en zomervakantiefolder:
www.zoetermeer.nl/sportaanbod
‘t Westpunt in het Westerpark

Verschillend per
activiteit
Gratis

€ 3,Gratis
Gratis

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

VOLG DE GEMEENTE
ZOETERMEER:

facebook.com/gemeentezoetermeer
twitter.com/gemzoetermeer

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)

•	Leidsewallen 80, organiseren evenement ‘Open Dag
2019’ op 7 september 2019, APV-EVM20190228
(verleend 8 augustus 2019)
•	Van der Hagenstraat 34, organiseren evenement
‘Muzikaal evenement’ op 14 en 15 september 2019,
APV-EVM20190366 (verleend 6 augustus 2019)
Bezwaar?
Voor het indienen van een bezwaarschrift tegen een
verleende evenementenvergunning, verwijzen wij u
naar ‘Bezwaar maken / beroep instellen / zienswijzen
indienen’.

Wijziging Regeling adviesraad sociaal domein
gemeente Zoetermeer
Het college heeft besloten om de regeling adviesraad
sociaal domein gemeente Zoetermeer 2016 te wijzigen.
Het gaat hier om de tekst van:
• Artikel 3 Samenstelling en benoeming, lid 4
•	Artikel 4 De voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter
en de ondersteuner lid 3.

KENNISGEVINGEN
OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Dit besluit treedt in werking de dag na bekendmaking.

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.

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

APV-VERGUNINGEN
Verleend
•	Evenemententerrein Silverdome, organiseren
evenement ‘Milan Zoetermeer’ van 9 t/m 11 augustus
2019, APV-EVM20190145 (verleend 6 augustus 2019)
•	Snowworld en Buytenpark, organiseren evenement
‘Snowworld 3 Nationscup Mountainbike Zoetermeer’
op 24 en 25 augustus 2019, APV-EVM20180196
(verleend 8 augustus 2019)
•	Van der Hagenstraat 34, organiseren evenement
‘Carribean Reggae Festival’ op 31 augustus 2019,
APV-EVM20190398 (verleend 6 augustus 2019)

www.zoetermeer.nl

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.

Ingediende aanvragen voor een
omgevingsvergunning
•	Akkerdreef, voor nummer 383, 2723 XZ, kappen
van een vernielde boom en herplant van een boom,
WB20190477 (ontvangen 29 juli 2019)
•	Buytenparklaan, ter hoogte van nummer 6, 2717
AX, gebruik openbare ruimte voor het plaatsen van
tijdelijke kleedkamers, WB20190483 (ontvangen 31 juli
2019)
•	Cypresgroen 30, 2718 EL, plaatsen van een
dakopbouw, WB20190489 (ontvangen 2 augustus
2019)
•	Dorpsstraat 5, 2712 AB, plaatsen van een
medicijnuitgifterobot, WB20190488 (ontvangen 1
augustus 2019)
•	Du Meelaan 492, 2722 ZK, gebruik openbare ruimte
voor het plaatsen van een container voor sloopafval,
WB20190480 (ontvangen 29 juli 2019)
•	Eerste Stationsstraat 39, 2712 HB, handelen in strijd
met regels ruimtelijke ordening voor het verbouwen
van een voormalig restaurant in twee woningen,
WB20190476 (ontvangen 26 juli 2019)
•	Geel-groenlaan 24, 2718 EA, plaatsen van een
dakkapel, WB20190485 (ontvangen 31 juli 2019)
•	Industrieweg 12, 2712 LB, vergroten van een hal
en plaatsen van vier gevelreclames, WB20190490
(ontvangen 2 augustus 2019)
•	Jan Steenlaan 2, 2712 TG, plaatsen van een schutting,
WB20190487 (ontvangen 1 augustus 2019)
•	Meervalsloot, voor nummer 22/24, 2724 BK, kappen
van twee vernielde bomen en herplant van twee
bomen, WB20190479 (ontvangen 29 juli 2019)
•	Meidoornlaan 43, 2712 TX, plaatsen van een uitbouw
over twee woonlagen, WB20190486 (ontvangen 1
augustus 2019)
•	Peursumstraat 59, 2729 EK, plaatsen van een
dakopbouw, WB20190482 (ontvangen 30 juli 2019)
•	Platinastraat 141, 2718 SR, uitbreiden van een
bestaand pand, aanleggen van twee inritten, aanpassen
van een bestaande inrit en handelen in strijd met
regels ruimtelijke ordening voor het plaatsen van drie
opslagsilo’s, WB20190481 (ontvangen 30 juli 2019)
•	Saturnusgeel 64, 2718 CT, verbouwen van een
klaslokaal tot een kinderdagverblijf en brandveilig
maken van de ruimte, WB20190478 (ontvangen 29 juli
2019)
•	Toneellaan 2, 2725 NA, brandveilig gebruik van een
Orthopedisch Centrum, WB20190484 (ontvangen 31
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)
•	Akkerdreef, voor nummer 383, 2723 XZ, kappen
van een vernielde boom en herplant van een boom,
WB20190477 (verzonden 2 augustus 2019)
•	Buytenpark, aan de noordzijde, kappen van een
zieke boom en herplant van een boom, WB20190456
(verzonden 1 augustus 2019)
•	Frans Halsstraat, naast nummer 57, 2712 JT, kappen
van een zieke boom en kappen van een boom
waarvan de kroon is uitgevallen, herplant van twee
bomen, WB20190460 (verzonden 2 augustus 2019)
•	Hoekerkade, voor nummer 62, 2725 AL, kappen
van een zieke boom en herplant van een boom,
WB20190455 (verzonden 1 augustus 2019)
•	Hoflaan, begraafplaats, kappen van een zieke boom
en herplant van een boom, WB20190462 (verzonden 2
augustus 2019)
•	Johan Willem Frisostraat 2, 2713 CE, plaatsen van
een aanbouw met kelder en plaatsen van twee
dakkapellen, WB20190355 (verzonden 31 juli 2019)
•	Kanariegeel 29, 2718 BX, plaatsen van een
dakopbouw, WB20190421 (verzonden 1 augustus
2019)
•	Lisztrode, voor nummer 5, 2717 EW, kappen van
een onveilige boom en herplant van een boom,
WB20190453 (verzonden 1 augustus 2019)
•	Middelwaard 42, 2716 CW, vervangen van reclame bij
een geldautomaat, WB20190396 (verzonden 30 juli
2019)
•	Muurbloemtuin, naast nummer 26, 2724 PP, kappen
van vijf zieke bomen en herplant van vijf bomen,
WB20190452 (verzonden 2 augustus 2019)
•	Strawinskirode, naast nummer 2, 2717 DW, kappen
van een onveilige boom en herplant van een boom,
WB20190454 (verzonden 2 augustus 2019)
•	Tussen Van Leeuwenhoeklaan en de Henri Dunantflat
aan de Dunantstaat, kappen van drie onveilige bomen
en herplant van drie bomen, WB20190471 (verzonden
2 augustus 2019)
•	Werflaan, naast nummer 87, 2725 DG, kappen
van drie zieke bomen en herplant van drie bomen,
WB20190458 (verzonden d.d. 2 augustus 2019);
Geweigerde omgevingsvergunningen
•	Palestrinarode 30, 2717 GB, uitbreiden van de
woning en vergroten van een dakterras, WB20190398
(verzonden 31 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
•	Oosterheemplein 231, 2721 NC, verbouwen van een
gezondheidscentrum, WB20190309 (verzonden 30 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, 8 augustus 2019
de secretaris,		
B.J.D. Huykman		
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de burgemeester,
Ch.B. Aptroot

8 augustus 2019

