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Nationale Sportweek:

22 augustus 2019

Vier de 20ste verjaardag van Speelmeer mee!

Sport doet iets met je!
Staat de Nationale Sportweek al in uw agenda? Van vrijdag 20 t/m zondag 29
september staat heel Nederland en Zoetermeer in het teken van sport. Dit jaar voor
de zestiende keer en daar zijn we trots op. Met het thema ‘Sport doet iets met je’
krijgen alle Zoetermeerders de kans om tien dagen lang een nieuwe of andere sport
uit te proberen. Het feest begint op zondag 22 september om 12.00 uur, op de Markt.
Kom ook en ontdek bij de zorg- en sportmarkt welke sportaanbieders er allemaal zijn
in Zoetermeer. Zodat u straks kunt zeggen ‘Sport doet ook iets met mij!’

Van maandag 26 tot en met vrijdag 30
augustus viert Speelmeer zijn 20ste
verjaardag! Een week vol plezier waar
uw kinderen dansend en met een grote
glimlach rondlopen. Kinderen tussen de
vier en twaalf jaar zijn iedere dag van
10.00 tot 16.00 uur van harte welkom in
sportcentrum De Veur, Prismalaan 40.

Opening
Wethouder Ingeborg ter Laak opent op
zondag 22 september om 13.00 uur de
Nationale Sportweek. Dit doet ze niet
alleen, maar samen met het publiek.
Naast de sportieve aftrap kunt u ook
de vele demonstraties van Ayers Rock,
Gamecity Zoetermeer, SilverDome en de
sportverenigingen uit Zoetermeer bekijken.

Meedoen met de sportweek
Blijf op de hoogte van het laatste nieuws
via www.zoetermeer.nl/sportweek.
Organiseert uw sportclub of vereniging
een leuke activiteiten tijdens de Nationale
Sportweek? Stuur dan een e-mail naar
sportloket@zoetermeer.nl.

Op maandag om 12.00 uur opent
wethouder Jakobien Groeneveld samen
met de parade Cirque Masqué het feest.
Er valt deze week genoeg te doen. Een
piratenstormbaan, een modeshow,
trommelen met Harpe Davids, voetballen
in de pannakooi, nagels versieren: het
programma zit sjokvol plezier. Elke dag

kunnen ze sporten, spelen en springen op
luchtkussens of als ze een zwemdiploma
hebben, zwemmen.
Kosten
Kinderen en volwassen betalen € 3,10
per dag. Gratis toegang voor kinderen
van 4 t/m 12 jaar op vertoon van de
ZoetermeerPas èn tegen inlevering van
cheque nr. 8. Kijk voor meer informatie
en het volledige programma op www.
speelmeer.nl.

Samen in actie voor een
schoon strand
De Afvalbutlers zijn er weer op het
strand bij het Noord Aa! Op donderdag
29 augustus van 15.00 en 19.00 uur
en zondag 1 september 13.00-17.00
uur vragen ze aandacht én hulp
voor een schoon strand. Kinderen
kunnen meelopen met de fanfare met
instrumenten die gemaakt zijn van
zwerfafval. Of help meteen mee en ruim
zwerfafval op. Bij de tent op het strand
bij de speelplek kan iedereen materialen
lenen en het opgehaalde afval inleveren.
Aanmelden kan via schoonisgewoon@
zoetermeer.nl.
Uitslag kleurwedstrijd
Op 1 september worden om 16.00 uur bij

de tent de winnaars bekendgemaakt van
de kleurwedstrijd en van de fotowedstrijd.
Meer informatie: www.zoetermeer.nl/
schoonisgewoon.

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

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

Wegwerkzaamheden
www.zoetermeer.nl/wegwerkzaamheden

Meldpunt Bezorgd, tijdens kantooruren
070-353 7291

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

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

TIP

TIP

2

3

1

Kijk voor de zomervakantiefolder op
www.stadsboerderijen.org

Wijktuin Rokkeveen
Datum :
Tijd
:
Plaats :
Kosten :

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)

28 aug
14.00 - 16.00 uur
Spectrumsingel 50
Kosten: € 3,50 (bon uit het
SpeelmeerPaspoort € 2,00)

Natuursprong
Kanovaren
Datum
Tijd
Plaats

: 23 aug
: 10.00 - 15.00 uur
: parkeerplaats Noordwesterhal,
Buytenparklaan 6
Kosten : Gratis
Opgeven : verplicht via
sport-spel@zoetermeer.nl

op te leggen aan de eigenaar van het perceel aan
de Werner von Siemensstraat 1. Dit met het oog
op de aanleg en instandhouding van een 23kV
middenspanningsverbinding met bijkomende werken in
de grond van dit perceel.
Openbare hoorzitting 16 september 2019
Op maandag 16 september 2019 vindt om 11:00 uur een
openbare hoorzitting plaats in het Ypsilon Park, Floris
Grijpstraat 2 in Den Haag. Tijdens deze zitting kunnen
bezwaren openbaar worden gemaakt en kan worden
overlegd met Stedin.
Inzien
Vanaf 27 augustus 2019 tot en met 9 september 2019
is dit verzoek met bijbehorende stukken in te zien bij de
Omgevingsbalie. Maak hiervoor een afspraak via www.
zoetermeer.nl/afspraakmaken.

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).
Oplegging gedoogplicht
De burgemeester werkt mee aan de procedure
inzake het verzoek van Stedin aan de minister van
Infrastructuur en Waterstaat om een gedoogplicht
(op grond van de Belemmeringenwet Privaatrecht)

Wandelen door de
Natuurtuin

APV-VERGUNINGEN
Aangevraagd
• Promenadeplein en Burgemeester van
Leeuwenpassage, organiseren evenement
‘Glamourday’ op 28 september 2019, APVEVM2019-491 (ontvangen 12 augustus 2019)
Inzien
Inzien kan bij de Omgevingsbalie, Engelandlaan
502. Maak een afspraak via www.zoetermeer.nl/
afspraakmaken
Verleend
• Buytenpark, organiseren evenement ‘SnowWorld 3
Nationscup Mountainbike Zoetermeer’ op 24 en 25
augustus 2019, APV-EVM20190196 (verleend 12
augustus 2019)
• Achterweg 21, organiseren evenement ‘Opvangkamp
Laga’ op 29, 30 en 31 augustus 2019, APVEVM20190449 (verleend 13 augustus 2019)
• Stadshart, organiseren evenement ‘Terrassen Festival’
op 31 augustus 2019, APV-EVM20190402 (verleend
16 augustus 2019)
• Markt, organiseren evenement ‘Nationale Sportweek’
op 22 en 29 september 2019, APV-EVM20190331
(verleend 20 augustus 2019)
Verleende Drank- en horecavergunning
paracommerciële inrichting
• Stichting Gemini Kantine-Exploitatie, Zanzibarplein
21, APV-DHV20190407 (verleend 15 augustus 2019).
Inzien vanaf 23 augustus bij de Omgevingsbalie
Bezwaar?
Voor het indienen van een bezwaarschrift tegen een
verleende evenementenvergunning, verwijzen wij u
naar ‘Bezwaar maken / beroep instellen / zienswijzen
indienen’.

Datum : 24/7
Plaats : ’t Westpunt, Westerpark
p
Kosten : Gratis

TIP
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VERKEERSBESLUITEN
Wijziging venstertijden ﬁetsers oostelijk wegvak
Dorpsstraat
Sinds begin 2013 mag er op de Dorpsstraat tussen
Pilatusdam en de kruising met de LeidsewallenDelftsewallen en op de Eerste Stationsstraat tussen
Pilatusdam en de Dorpsstraat in beide richtingen
worden gefietst, behalve op zaterdagen van 10.00
tot 17.00 uur en op vrijdagen van 19.00 uur tot 21.00
uur. Na een zorgvuldig onderzoek en na overleg met
alle belanghebbenden is besloten de venstertijden
voor fietsers aan te passen. In het vervolg mag er
op de genoemde weggedeelten nog steeds in beide
richtingen worden gefietst met als enige uitzondering
op zaterdagen van 11.00 tot 17.00 uur. De uitzondering
op vrijdagavond (koopavond) is komen te vervallen.
Daarmee worden de venstertijden voor fietsers in
de Dorpsstraat zaterdags gelijkgetrokken aan de
venstertijden in het Stadshart.
Oplaadpunten voor elektrische voertuigen aan de
Bloemendaalstraat
De volgende parkeervakken zijn aangeduid als
parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische
voertuigen. Het is verboden voor andere voertuigen en
om langer te parkeren dan voor het opladen nodig is:
• Twee parkeervakken in de buurt van de
Bloemendaalstraat 2 (locatie 2)
• Twee parkeervakken langs het Buizerdveld in de buurt
van Eendenveld 18 (locatie 29)
• Twee parkeervakken in de buurt van de Lumeystraat
25 (locatie 151)
• Twee parkeervakken in de buurt van de
Timmermanshove 16 (locatie 100)
• Twee parkeervakken in de buurt van de Shawzijde 38
& 40 en de Tsjechovzijde 7 & 9 (locatie 55)
Het locatienummer 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:
• Berlijnstraat 169;
• Stadhoudersring 738.
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
• Agaat, ter hoogte van nummer 49, 2719 GB,
plaatsen van een hijskraan op de weg, WB20190505
(ontvangen 14 augustus 2019)
• Belle van Zuylenhove, tegenover nummer 226, 2726
DM, plaatsen van een container op een parkeerplaats,
WB20190504 (ontvangen 14 augustus 2019)
• Bert Haanstrastrook, voor nummer 87, 2726 TL,
plaatsen van een hijskraan op de weg/trottoir,
WB20190506 (ontvangen 14 augustus 2019)
• Bisschopsberg, Berglaan, Cauberg, Van
Lodensteinstraat, van Diestlaan, filmen van een
autoreclame, plaatsen van lampen, mobiele keuken,
aggregaat, WB20190500 (ontvangen 12 augustus
2019)
• Diederik van Teilingenlaan, Sandrinapad, Van Lierepad
en Bootsmastraat, kappen van 28 bomen vanwege
de herinrichting van de wijk en herplant van diverse
bomen, WB20190512 (ontvangen 15 augustus 2019)
• Het Rond 2 t/m 26, 2711 BW en Belgiëlaan 1 t/m 19,
2711 PH, wijzigen van kantoren in appartementen,
WB20190511 (ontvangen 15 augustus 2019)
• Jan Steenlaan 12, 2712 TG, plaatsen van een
aanbouw op de begane grond, WB20190513
(ontvangen 15 augustus 2019)
• Louis Braillelaan 42, 2719 EK, vervangen van drie

gevelreclames waarvan één met licht, WB20190507
(ontvangen 14 augustus 2019)
Nimfkruidvaart, ter hoogte van nummer 56, 2724
SV, plaatsen van een vuilcontainer, WB20190502
(ontvangen d.d. 13 augustus 2019);
Schansbaan, voor nummer 163, 2728 GJ, plaatsen
van een vuilcontainer, WB20190501 (ontvangen 12
augustus 2019)
Schansbaan 221 t/m 289, 2728 KW, plaatsen van
gevelsteigers en een opslagcontainer, WB20190503
(ontvangen 9 augustus 2019)
Snoeksloot 55, 2724 CS, plaatsen van een dakkapel,
WB20190510 (ontvangen 14 augustus 2019)
Tankenberg 78, 2716 GS, plaatsen van een hek in de
voortuin, WB20190514 (ontvangen 15 augustus 2019)
Vaartdreef 44, 2724 GG, vervangen van een dakkapel,
WB20190508 (ontvangen 14 augustus 2019)
Vondelstraat 2, 2712 RD, plaatsen van een uitbouw,
WB20190509 (ontvangen 14 augustus 2019)

verzamelgebouwen met daarin 28 bedrijfsunits,
WB20190316 (verzonden 14 augustus 2019)
• Schansbaan 201, 2728 KV, gebruiken van een
deel van de woning voor het geven van kook- en
bakworkshops en kleinschalige catering, WB20190321
(verzonden 15 augustus 2019)
• Van Dijcksbruin 32, 2718 NM, plaatsen van een
dakkapel, WB20190475 (verzonden 16 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.

Verlengde beslistermijn
De bekendmaking van de verlenging van de beslistermijn
is alleen ter informatie. U kunt hier geen zienswijze of
bezwaar tegen indienen.

•

•

•

•
•
•
•

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere
procedure)
• Achterweg 21, 2716 NP, gebruiken van het terrein voor
het organiseren van een evenement (opvangkamp),
WB20190451 (verzonden 14 augustus 2019)
• Aluminiumstraat, bouwen van twee

VOLG DE GEMEENTE
ZOETERMEER:
www.zoetermeer.nl

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
• Voorweg 54, 2713 RX, verbouwen van een
gemeentelijk monument, WB20190354 (verzonden 15
augustus 2019)

ONDERTEKENING
Zoetermeer, 22 augustus 2019
de secretaris,
B.J.D. Huykman

de burgemeester,
Ch.B. Aptroot

facebook.com/gemeentezoetermeer
twitter.com/gemzoetermeer
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Fittest en beweegmarkt 27 september

In drie stappen naar een ﬁtter leven!
Inschrijven
Fittest
Schrijf u in, want
regelmatige
lichaamsbeweging en
sporten hebben niet
alleen een positief effect
op uw gezondheid, maar
zorgen ook voor gezellige
sociale contacten.

Bent u 55 jaar en ouder? Wilt u meer energie hebben of minder last hebben van
lichamelijke en/of psychische belemmeringen? Trek de stoute (sport) schoenen aan
én zet de eerste stap naar een ﬁtter leven! Geef u vóór 19 september op voor de
gratis Fittest op vrijdag 27 september, van 12.00 tot 17.00 uur, in sportzaal
Willem-Alexanderplantsoen 6. Want sporten is voor iedereen, onafhankelijk van
beperkingen of leeftijd.
Stap 2: De Fittest geeft aan hoe ﬁt u
bent.
De Fittest geeft inzicht in uw algehele
lichamelijke fitheid en deels in uw
geestelijke gesteldheid. Met de test bent u
ongeveer anderhalf uur bezig en bestaat uit
verschillende onderdelen:
• vragenlijst
• bloeddrukmeting
• lengte- en gewichtsmeting
• oog- handcoördinatietest
• reactietest
• knijpkrachttest
• zit- en reiktest
• schouderlenigheidtest
• uithoudingsvermogen test

iPad en/of iPhone. Ik zie dat er bij senioren
veel nek- en rugklachten voorkomen. Mijn
advies is: ga bewegen en doe per klacht
specifieke oefeningen. Ervaar ook dat na
een tijdje sporten het herstelvermogen veel
sneller gaat!
Een mooi voorbeeld is een cliënt die twee
jaar geleden bij ons binnenkwam en al 15
jaar in een rolstoel zat. Ze kon haar rug
niet bewegen en daarom zijn we eerst
begonnen met kleine oefeningen. Nu
heeft ze nog weleens last van haar rug,
maar herstelt nu binnen een dag, waar ze
vroeger vier maanden voor nodig had. Echt,
bewegen is het beste medicijn tegen de
meeste klachten,’ besluit hij.

Datum: 27 september 2019
Tijdstip: 12.00 tot 17.00
uur
Adres: Sportzaal
Willem-Alexanderplantsoen 6,
2713 VM, Driemanspolder
Geef u op voor 19
september door te bellen
naar 14 079 of te mailen naar
seniorensport@zoetermeer.
nl. Vermeld daarbij wel uw naam,
woonplaats, geboortedatum en
‘aanmelding Fittest 27 september’. U
krijgt een bevestigingsemail.
Let op, er is een beperkt aantal plaatsen
beschikbaar. Meer informatie:
www.zoetermeer.nl/seniorensport.

een aantrekkelijke tarief. Het maakt niet uit
wat u zoekt, want voor iedere interesse,
leeftijd, met of zonder beperking, is er een
passende cursus! kijkt u gerust eens rond
op de website en vind de sport die bij u
past.

De combinatiefunctionarissen Sport van
de gemeente Zoetermeer organiseren
deze test samen met Sportservice ZuidHolland en MBO Rijnland. Bij de Fittest
zijn niet alleen een fysiotherapeut en een
diëtiste aanwezig, maar ook een (test)arts,
waarmee u een gesprek kunt voeren. Aan
het einde van de test krijgt u een rapport
met de resultaten die met u besproken
wordt. Ook kunt u advies krijgen over welke
sport of beweegactiviteit het beste bij u
past.

Fysiotherapeuten Floor van der Vlist
en Erwin Smits van Fysica Zoetermeer.
Sporten geeft een positief herstel
‘Zelf zie ik een groot verschil in een snel
herstel of mensen wel of niet sporten,’
vertelt fysiotherapeut Floor enthousiast.
‘Senioren die voor het eerst onze praktijk
binnenstappen sporten vaak niet. Helaas
bewegen we te weinig en zitten we vaak in
een verkeerde houding achter de televisie,

Stap 3: Ontdek op de beweegmarkt
welke sport bij u past!
In Zoetermeer is er namelijk veel te doen op
het gebied van sport en lichaamsbeweging.
Misschien bent u niet bekend met alle
mogelijkheden. Of vraagt u zich af of
het prettiger is om te sporten bij een
sportvereniging, de fysiotherapeut, of
de wandelclub om de hoek? En wat is
er voor 55-plussers te doen bij u in de
buurt? Die mogelijkheden ontdekt u op
de beweegmarkt die naast de Fittest
georganiseerd wordt. Verschillende
sportaanbieders zoals Conquesto, Kai Sei,
CGV, Fysica, Jessica Dansen en Taverzo
vertellen u daar graag wat ze voor u kunnen
betekenen.

Uw aanmeldgegevens worden vertrouwelijk
behandeld. Ze worden uitsluitend gebruikt
voor de Fittest van 27 september en de
evaluatie van deze Fittest. In deze evaluatie
kunt u aangeven of u op de hoogte wilt
worden gehouden. Als u dit niet wilt dan
worden uw gegevens vernietigd.

www.kennismakingscursus.nl: de weg
naar uw sport!
Van badminton tot aerobic en van
Yoga Plus tot stijldansen. Dit zijn
enkele activiteiten die te vinden zijn
op www.kennismakingscursus.nl. Alle
sportaanbieders die op de beweegmarkt
staan, zijn aangesloten bij de website van
de kennismakingscursussen.
Vindt u het moeilijk kiezen welke sportieve
of culturele weg u in wilt slaan? Misschien
helpt het dat u bij
www.kennismakingscursus.nl een of
meerdere cursussen kunt uitproberen tegen

