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Bijen in de zomer
In de zomer bloeien er minder bloemen en dat merken de bijen. Help de bij aan
voldoende voedsel door zomerbloeiers te planten. Denk hierbij aan hortensia,
clematis en zonnebloemen. Niet alleen planten, maar ook bomen bloeien in de zomer,
zoals de linde en de honingboom. Zelfs op een balkon kunt u met bloeiende kruiden
zoals tijm, salie, marjolein, basilicum en munt zorgen voor voldoende voedsel voor de
bijen.
Als u dan toch bijvriendelijk bezig bent,
denk er dan ook aan dat de planten die
gekocht worden milieuvriendelijk en
gifvrij zijn. Spuit ook niet meteen als u
bezoek krijgt van luizen. De larven van
lieveheersbeestjes en zweefvliegen eten
die luizen wel weer op. Gewoon alles laten
zoemen en bloeien.

Samenwerking
Zoetermeer maakt deel uit van De Groene
Cirkel Bijenlandschap. Hierin werken
gemeenten, bedrijven, de provincie ZuidHolland en inwoners samen om de wilde
bij te helpen. De helft van alle 358 soorten
is bedreigd. En hun en uw inzet helpt echt.
Dankzij bijvriendelijke ingrepen zijn de wilde
bijen gegroeid met meer dan 34% meer
soorten. Kijk voor meer informatie op
www.bijenlandschap.nl.
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Drie bomen in Seghwaert vergiftigd
De drie dode bomen in Seghwaert zijn
vergiftigd. Dat blijkt uit het onderzoek
van de gemeente. Een plataan aan de
Akkerdreef en twee platanen aan de
Meervalsloot zijn plotseling gestorven,
omdat iemand er gaten in heeft
geboord en gif heeft ingespoten. We
betreuren dit en hebben aangifte van
vernieling gedaan bij de politie.
Er is een kapvergunning aangevraagd
voor de drie bomen. Na het afronden
van de procedure kapt de gemeente
de bomen en plant er nieuwe bomen
voor terug. Het groen, en vooral bomen,
hebben een belangrijke rol in Zoetermeer.
Bomen dragen bij aan een aantrekkelijke
openbare ruimte die onmisbaar is voor
een leefbare stad.

Juiste balans
Soms kan er sprake zijn van
tegenstrijdige belangen. Aan de ene
kant zijn bomen waardevol en aan de
andere kant kunnen buurtbewoners
overlast ervaren van bomen. Het is niet
de bedoeling dat inwoners zich het recht
toe-eigenen om een boom te doden.
Dit kan bovendien gevaarlijke situaties
veroorzaken. De gemeente zoekt altijd
een juiste balans. Bij ingewikkelde zaken
adviseert de externe Adviescommissie
Bomen aan het college van burgemeester
en wethouders of er wel of niet een
boom gekapt kan worden in de openbare
ruimte.

‘Jumping-Night’ op
speelboerderij Het Buitenbeest!
Jumping-Night: dat is springen, springen en nog eens springen! Heeft uw kinderen
tussen de 6 t/m 12 jaar, die het heerlijk vinden om zich uit te leven op verschillende
springkussens? Geef ze dan op voor Jumping-Night op vrijdagavond 23 augustus,
van 19.00 tot 21.30 uur, op speelboerderij Het Buitenbeest.
Inschrijfformulier
De entree bedraagt € 3,- en is gratis
voor ZoetermeerPashouders. 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. Kinderen
krijgen dan een toegangskaartje voor de
avond.

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

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

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

Wegwerkzaamheden
www.zoetermeer.nl/wegwerkzaamheden

Meldpunt Bezorgd, tijdens kantooruren
070-353 7291

Op zoek naar werk
en een steuntje in de rug nodig?
Kom langs bij het spreekuur van Jobhulpmaatje bij Enjoy Life op de wijkpost
Oosterheem. Het spreekuur is op de maandagen 19 en 24 augustus en 2 en 9
september van 13.00 tot 15.00 uur. Jobhulpmaatje gaat dan samen met u op
ontdekkingstocht naar uw talenten en passend werk.
Persoonlijke aandacht
Een baan verliezen is heftig. Soms
verliest u niet alleen inkomen, maar ook
zelfvertrouwen, sociale contacten en
zingeving. Jobhulpmaatje heeft aandacht
voor u als persoon en gaat verder dan
tips over een goede solliciatiebrief.
U werkt zelf actief mee met
thuisopdrachten en door te solliciteren.
Heeft u andere vragen over zorg, welzijn

of veiligheid? Ook daarvoor kunt u terecht
bij Enjoy Life. We zitten in de wijkpost in
Oosterheem, Oosterheemplein 198, 2721
NB Zoetermeer.

Contact met de gemeente
Bezoek-/postadres
Stadhuisplein 1 & Engelandlaan 502
Postbus 15, 2700 AA Zoetermeer
14 079
www.zoetermeer.nl
/gemzoetermeer
/gemeentezoetermeer
WhatsApp: 06-55 44 99 55

Kleurwedstrijd Schoon is gewoon
Schone stranden zijn belangrijk. Om hier meer aandacht voor te krijgen organiseert
Schoon is gewoon een kleurwedstrijd. Download een kleurplaat op www.zoetermeer.nl/
schoonisgewoon of haal ze op in de hal van het Stadhuis. Kleur deze in en lever ze
voor vrijdag 30 augustus 17.00 uur in bij het Stadhuis. Op zondag 1 september om
16.00 uur, bij het pand van de reddingsbrigade aan het Noord Aa, wordt de winnaar
bekendgemaakt.
Bijzonder zwerfafval
Naast de kleurwedstrijd zijn we ook heel benieuwd naar bijzonder zwerfafval rondom
de Zoetermeerseplas. Iets bijzonders of schokkends gevonden? Mail dan een foto naar
schoonisgewoon@zoetermeer.nl. De meest bijzondere vondst valt in de prijzen. Deze
winnaar wordt ook bekend gemaakt op 1 september.

TIP

Speel- &
stadsboerderijen
Datum : Elke dag open
TIP
Tijd
: 10.00 – 17.00 uur
Plaats : Het Buitenbeest:
Belvédèrebos 270
De Weidemolen:
Burgemeester Middellaan 2
De Balijhoeve:
Kurkhout 100

3

TIP

1

Kijk voor de zomervakantiefolder op
www.stadsboerderijen.org

4

Fittest

TIP

Datum : 27 sept.

2

Bent u 55+ en wilt een fitter leven?
Geef u op voor 19 september voor de
gratis Fittest.

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)
Ontwerpbestemmingsplan ‘Uitbreiding Dorp’ en
ontwerpbesluit hogere waarden geluid
Burgemeester en wethouders hebben op 16 juli 2019
ingestemd met de volgende ontwerpbesluiten:
- Ontwerpbestemmingsplan ‘Uitbreiding Dorp’
- Ontwerpbesluit hogere waarden geluid.
Het gaat hier om het voormalige Nutricia-terrein dat is
aangewezen als ontwikkellocatie voor woningbouw. Het
bestemmingsplan ‘Uitbreiding Dorp’ maakt de bouw van
onder andere 190 woningen en groen mogelijk. Hierbij
hoort ook het Beeldkwaliteitsplan Uitbreiding Dorp. Het
ontwerpbesluit hogere waarden geluid maakt de bouw
van nieuwe woningen mogelijk binnen de geluidzone van
een aantal wegen en industrie.
Inzien
Vanaf 16 augustus 2019 tot 26 september 2019
liggen de ontwerpbesluiten ter inzage bij de
Omgevingsbalie. Maak hiervoor een afspraak via
www.zoetermeer.nl/afspraakmaken. Daarnaast vindt
u het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende
stukken op www.ruimtelijkeplannen.nl. Bij het
ontwerpbestemmingsplan hoort geen exploitatieplan. De
Crisis-en Herstelwet is van toepassing.
Bezwaar?
Hiervoor verwijzen wij u naar ‘Bezwaar maken / beroep
instellen / zienswijzen indienen’.

Stap ook in de
Technobiel-bus

Kom sporten op
het sportfestival

Datum :
Tijd
:
Plaats :
Kosten :

Datum :
Tijd
:
Plaats :
Kosten :

14 - 21 aug
10.00 uur
Speelboerderij Het Buitenbeest
Gratis

Ontwerpbestemmingsplan en
ontwerpomgevingsvergunning Ontsluitingsweg
Nutricia
Burgemeester en wethouders hebben op 16 juli 2019
ingestemd met de volgende ontwerpbesluiten:
- Ontwerpbestemmingsplan Ontsluitingsweg Nutricia
(bij het ontwerpbestemmingsplan behoort geen
exploitatieplan);
- Ontwerpomgevingsvergunning.
Het bestemmingsplan gaat over de aanleg van een
nieuw wegtracé voor het aan- en afrijdend vrachtverkeer
naar Nutricia, langs de A12 en via bedrijventerrein
Rokkenhage. Dit bestemmingsplan maakt deze
ontsluitingsweg mogelijk. De omgevingsvergunning
maakt een brug over de fietstunnel van de
Rokkeveenseweg voor de ontsluitingsweg mogelijk.
Inzien
Vanaf 16 augustus 2019 tot 26 september 2019
liggen de ontwerpbesluiten ter inzage bij de
Omgevingsbalie. Maak hiervoor een afspraak via
www.zoetermeer.nl/afspraakmaken. Daarnaast vindt u
het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken
op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Bezwaar?
Hiervoor verwijzen wij u naar ‘Bezwaar maken / beroep
instellen / zienswijzen indienen’.
Mer-beoordelingsbesluit wijzigingsbesluit 8
woningen Schinkelweg 29A
Burgemeester en wethouders hebben op 6 november 2018
besloten, dat er geen milieueffectrapport hoeft te worden
opgesteld voor het plan van 8 woningen aan de Schinkelweg 29a, waar vroeger Impala auto’s zat. Er zijn geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten.
Inzien
Vanaf 16 augustus 2019 tot 26 september 2019 ligt het
besluit ter inzage bij de Omgevingsbalie. Maak hiervoor
een afspraak via www.zoetermeer.nl/afspraakmaken.
Bezwaar?
Hiervoor verwijzen wij u naar ‘Bezwaar maken / beroep
instellen / zienswijzen indienen’.

20 aug
10.00 - 14.00 uur
Willem Alexander Plantsoen
Gratis

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
Aangevraagd
• Bouwterrein aan de Galvanistraat, organiseren
evenement ‘Start verkoop project Happy Days’ op

•

•

•

•

8 september 2019, APV-EVM20190474 (ontvangen
2 augustus 2019)
Winkelcentrum Meerzicht, organiseren evenement
‘Pasar Mundial” op 20 en 21 september 2019, APVEVM20190465 (ontvangen 31 juli 2019)
Terrein rond de Watertoren,3e Stationstraat 369,
organiseren evenement ‘Gedenken wie ons lief zijn’
op 27 oktober 2019, APV-EVM20190483 (ontvangen 5
augustus 2019)
Stadshart en Dobbegebied, organiseren evenement
‘Halloween Zoetermeer’, van 24 oktober 2019 tot en
met 27 oktober 2019, APV-EVM20190466 (ontvangen
22 juli 2019)
Burg. Van Leeuwenpassage en Promenadeplein,
organiseren evenement ‘Urban City Cross’ op 29
september 2019, APV-EVM20190378 (ontvangen 24
juni 2019).

Inzien
Inzien kan bij de Omgevingsbalie, Engelandlaan
502. Maak een afspraak via www.zoetermeer.nl/
afspraakmaken
Verleend
• Silverdome parkeerterrein, Van der Hagenstraat,
organiseren evenement ‘Luikse Markt’ op 15
september 2019, APV-EVM20190453 (verleend 13
augustus 2019)
• Silverdome parkeerterrein, Van der Hagenstraat,
organiseren evenement ‘Drive-in Bioscoop
Zoetermeer’ op 13 september 2019, APVEVM20190385 (verleend 8 augustus 2019)
• Silverdome parkeerterrein, Van der Hagenstraat,
organiseren evenement ‘Luikse Markt’ op 29
september 2019, APV-EVM20190452 (verleend 13
augustus 2019)
• Dorpsstraat, Dorpsplein en Hovestein, organiseren
evenement ‘Boerendag Zoetermeer’ op 7 september
2019, APV-EVM20190425 (verleend 14 augustus 2019)
• Winkelcentrum Oosterheem, organiseren evenement
‘Pasar Mundial en Zomerfeest’ op 24 en 25 augustus
2019, APV-EVM20190370 (verleend 14 augustus 2019)
• Dorpsstraat 182F, organiseren evenement ‘Burendag’
op 28 september 2019, APV-EVM20190424 (verleend
12 augustus 2019)
Bezwaar?
Voor het indienen van een bezwaarschrift tegen een
verleende evenementenvergunning, verwijzen wij u
naar ‘Bezwaar maken / beroep instellen / zienswijzen
indienen’.

VERKEERSBESLUITEN
Lengtebeperking op Fregatwerf
Op de Fregatwerf komt een lengtebeperking van
kracht. Dit betekent dat (samengestelde) voertuigen die
inclusief lading langer zijn dan 9 meter hier niet mogen
komen. Dit geldt op het weggedeelte dat ligt tussen

www.zoetermeer.nl

de aansluiting van de Fregatwerf op de Aakwerf en de
aansluiting van de Pinkwerf op de Fregatwerf.
Nieuw oplaadpunt elektrische voertuigen Planbaan
Besloten is twee parkeervakken in de buurt van
de Planbaan 103 en 105 (locatie 21) aan te wijzen
als parkeerplaats voor het opladen van elektrische
voertuigen. Het is verboden voor andere voertuigen en
om langer te parkeren dan voor het opladen nodig is.
Het nummer verwijst naar de locatie op de ‘locatiekaart
oplaadpunten elektrische auto’s’ op www.zoetermeer.nl/
elektrischvervoer
Gereserveerde gehandicaptenparkeerplaatsen
Besloten is om de volgende parkeerplaatsen aan te
wijzen als een gehandicaptenparkeerplaats:
• Pinterzijde 11
• Bélvèderebos 61
Hierop mag alleen de bewoner parkeren.

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
• Bert Haanstrastrook, ter hoogte van nummer 47, 2726
TK, het plaatsen van een container, WB20190499
(ontvangen 8 augustus 2019)
• Stadshart, plaatsen van kerstversiering, WB20190496
(ontvangen 6 augustus 2019)
• Frans Halsstraat 17, 2712 JS, plaatsen van een
dakkapel, WB20190494 (ontvangen 5 augustus 2019)
• Nederlandlaan 40-168, 2711 JA, gebruik openbare
ruimte voor het plaatsen van een werkbak,
WB20190497 (ontvangen 7 augustus 2019)
• Patrijzenveld 16, 2727 DB, plaatsen van een uitbouw,
WB20190492 (ontvangen 2 augustus 2019)
• Sullivanlijn 6, 2728 BP, renoveren van de gevel,
vervangen van de kozijnen en plaatsen van rolluiken,
WB20190498 (ontvangen 7 augustus 2019)
• Zalkerbos, realiseren van een appartementengebouw
met 46 appartementen (coördinatieregeling),
WB20190493 (ontvangen 2 augustus 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 108-110, 2723 XK, verbouwen en
uitbreiden van het bestaande gebouw naar 37
wooneenheden, WB20190127 (verzonden 6 augustus
2019)
• Basalt 65, 2719 TW, vergroten van een dakopbouw,
WB20190351 (verzonden 7 augustus 2019)
• Geel-groenlaan 24, 2718 EA, plaatsen van een
dakkapel, WB20190485 (verzonden 7 augustus 2019)
• Irenelaan, kappen van acht onveilige bomen en
herplant van acht bomen, WB20190459 (verzonden 5
augustus 2019)
• Meervalsloot, voor nummer 22-24, 2724 BK, kappen
van twee vernielde bomen en herplant van twee
bomen, WB20190479 (verzonden 5 augustus 2019)
• Tempelberg, ter hoogte van nummer 61 en 62,
2716 LC, kappen van een boom vanwege een grote
stamholte en herplant van een boom, WB20190399
(verzonden 6 augustus 2019)
• Zanzibarplein 22, 2721 GE, plaatsen van een
gevelreclame, WB20190349 (verzonden 7 augustus
2019)
Geweigerde omgevingsvergunningen
• Berglaan 33, 2716 EB, aanleggen van een in-/uitrit,
WB20190315 (verzonden 7 augustus 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
• Dorpsstraat 10, 2712 AK, plaatsen van vier
dakkapellen, vervangen van de uitbouw, isoleren van
het dak en het wijzigen van constructieve onderdelen,
WB20190371 (verzonden 6 augustus 2019)
• Petuniatuin 54, 2724 NB, verbouwen van een
supermarkt, plaatsen van acht reclames waarvan
twee met licht en het plaatsen van een bouwkeet,
WB20190368 (verzonden 6 augustus 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, 15 augustus 2019
de secretaris,
B.J.D. Huykman
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de burgemeester,
Ch.B. Aptroot
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