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Denkt u mee over de
nieuwe burgemeester?
De zoektocht naar een nieuwe burgemeester voor Zoetermeer is nu echt gestart. De
Vertrouwenscommissie (de commissie die het zoekproces begeleidt) vraagt daarbij
uw hulp.
De Vertrouwenscommissie heeft alvast
opgeschreven wat voor burgemeester
Zoetermeer zoekt. Maar, de burgemeester
is van de hele stad. De commissie vindt het
dan ook belangrijk, dat ook u zich zoveel
mogelijk in de beschrijving van een nieuwe
burgemeester herkent. Misschien heeft de
Vertrouwenscommissie bijvoorbeeld iets
over het hoofd gezien wat u heel belangrijk
vindt. Daarom aan u de vraag om de
profielschets (beschrijving) van de nieuwe
burgemeester te lezen en daarna één vraag
te beantwoorden: Welke ideeën heeft u nog
voor de profielschets in de zoektocht naar

Openbare bekendmakingen
in het Stadsnieuws
Alle bekendmakingen van de gemeente Zoetermeer vindt u op www.overheid.nl.
In het Stadsnieuws gaven we jarenlang een verkort overzicht van deze
bekendmakingen. Vanaf volgende week krijgt deze korte samenvatting een
andere lay-out. Hier geven we meer een puntsgewijs overzicht.

de beste burgemeester van Zoetermeer?
Laat het weten! Uw reactie wordt zeer op
prijs gesteld.
Denkt u mee?
Op www.zoetermeer.nl/nieuweburgemeester
kunt u de profielschets lezen en daarop een
reactie geven. Dat kan tot en met vrijdag 17
januari 2020.
Wilt of kunt u de vraag niet digitaal
invullen? Dan kunt u de profielschets ook
lezen in het Stadhuis-Forum en op het
Publieksplein. U vindt daar een ideeënbus
waar u uw reactie kunt achterlaten.
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Bekendmakingen zijn openbare
publicaties over besluiten of
gebeurtenissen die voor u van belang
kunnen zijn. Dit zijn bijvoorbeeld
collegebesluiten, bekendmakingen
van bouwplannen, vergunningen voor
evenementen en regels.
Op www.overheid.nl kunt u deze
bekendmakingen bekijken. Ook kan dit
bij de Omgevingsbalie in het StadshuisForum. Maak hiervoor een afspraak via
www.zoetermeer.nl/afspraakmaken. Bij
elke bekendmaking staat hoe u bezwaar
kunt maken of beroep kunt instellen.

Bekendmakingen op de app of per mail
Wilt u weten wat er in uw buurt of wijk
in Zoetermeer gebeurt? Er zijn meerdere
online hulpmiddelen:
• Meld u aan voor de e-mailservice op
www.overheid.nl. Dan krijgt u alle
bekendmakingen in uw omgeving in de
mail.
• Download de OmgevingsAlert-app voor
Android, Apple en Windows. Op deze
app vindt u alle lokale bekendmakingen
van de gemeente, provincie en
waterschappen.
• Op www.zoetermeer.nl/
kaartbekendmakingen ziet u alle
bekendmakingen in Zoetermeer op een
overzichtelijke kaart.

Nieuw telefoonnummer en
e-mailadres meldpunt Bezorgd
Maakt u zich ernstig zorgen om iemand en vraagt die persoon zelf niet om hulp?
Dan kunt u dit melden bij het Meldpunt Bezorgd Zoetermeer. Vanaf 1 januari 2020
heeft het Meldpunt Bezorgd een nieuw telefoonnummer: 088-9004000 en een nieuw
e-mailadres: bureaudienst.zoetermeer@kwadraad.nl. Op www.zoetermeer.nl/
meldpuntbezorgd vindt u altijd de nieuwste informatie.

Verleng u rijbewijs digitaal!
Een verlenging van uw rijbewijs aanvragen kan ook digitaal, 24 uur per dag, 7
dagen per week. Op die manier is uw rijbewijs sneller klaar. Twee dagen na de
aanvraag kunt u uw rijbewijs afhalen. Maak hiervoor wel eerst een afspraak via
www.zoetermeer.nl/afspraakmaken.
U hoeft bij een verlenging van uw
rijbewijs dus nog maar één keer naar het
stadhuis. Ook is het aanvraagdocument
veiliger, omdat dit digitaal wordt
aangeleverd. Digitaal aanvragen van
een rijbewijs kan op een computer in
combinatie met de DigiD-app op uw
mobiele telefoon. Op www.rdw.nl vindt u
een korte handleiding.

Pilot
In zestien gemeenten,
waaronder Zoetermeer,
loopt deze proef al enige
tijd met succes. De pilot
duurt in ieder geval tot
juli 2020. Daarna is er
een evaluatie en wordt
besloten of hoe dit verder gaat.

Voor wie is het Meldpunt Bezorgd?
Het meldpunt is er voor alle inwoners van
Zoetermeer. U kunt een melding doen
of vragen om advies. Dit kan als u zich
bijvoorbeeld ernstig zorgen maakt om
iemand met psychische problemen, een
verslaving of iemand die erg eenzaam is.
Ook als iemand overlast veroorzaakt kunt
u terecht bij Meldpunt Bezorgd. Let op: de
medewerkers van Meldpunt Bezorgd geven
geen acute zorg. Is er sprake van een
noodsituatie? Bel dan 112.
Wat doet het Meldpunt Bezorgd?
De professionals van het Meldpunt Bezorgd
onderzoeken eerst of iemand al bekend is
bij hulpverleners. Als dat niet zo is, gaan ze
op huisbezoek. Zij maken dan een eerste
inschatting van de situatie. Zij brengen

daarna de zorgen in kaart om te kunnen
bepalen welke ondersteuning nodig is.
Wet verplichte geestelijke
gezondheidszorg (Wvggz)
Bij Meldpunt Bezorgd kunt vanaf 1 januari
ook meldingen doen in kader van de Wet
verplichte geestelijke gezondheidszorg
(Wvggz). Met deze wet kan verplichte
geestelijke gezondheidszorg worden
opgelegd. Dat kan nodig zijn wanneer een
ernstige psychische aandoening bij iemand
leidt tot gevaarlijk gedrag voor zichzelf
of zijn omgeving. Verplichte zorg kan een
opname betekenen, maar het kan ook zorg
aan huis zijn. Dit gebeurt alleen als het echt
nodig is. Voor meer informatie over deze
wet zie www.dwangindezorg.nl.

VOLG DE GEMEENTE
ZOETERMEER:

facebook.com/gemeentezoetermeer

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.
www.veiligthuishaaglanden.nl

twitter.com/gemzoetermeer

Colofon Stadsnieuws
Gemeente Zoetermeer
Stadhuisplein 1 & Engelandlaan 502
Postbus 15
2700 AA Zoetermeer
www.zoetermeer.nl
/gemzoetermeer
/gemeentezoetermeer
WhatsApp 06-55449955
14 079

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

Wegwerkzaamheden
www.zoetermeer.nl/wegwerkzaamheden

Meldpunt Bezorgd, tijdens kantooruren
088 - 900 4000

TIP
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Beleef een ‘Winter Wonderland’ in de
kerstvakantie.

Zoetermeer Sport
Kom naar de Sport- en spelinstuif in
Seghwaert!
Datum:

Datum:
Plaats:

2 tot 5 januari
10.00 - 17.00 uur
• Het Buitenbeest:
Belvédèrebos 270
• De Weidemolen:
Burgemeester Middellaan 2
• De Balijhoeve:
Kurkhout 100

Kijk voor de kerstvakantiefolder op
www.stadsboerderijen.org

Leeftijd:
Plaats:
Tijd:
Kosten:

Elke woensdagmiddag vanaf
8 januari
4 t/m 12 jaar
Sportzaal Forelsloot 5
13.00-15.00 uur
€ 1,80 /
ZoetermeerPashouders gratis

Meer informatie:
www.zoetermeer.nl/sportaanbod

Nieuwjaarsdiner
Het Buitenbeest

1

4

Zoetermeerse talenten geven een
wervelende show in het Stadstheater.
Daarna kunt u met het college proosten
op het nieuwe jaar.

Datum:
Leeftijd:
Plaats:

TIP

TIP

Nieuwjaarsvoorstelling &
receptie

Vier het nieuwe jaar bij het
Nieuwjaarsdiner van Het Buitenbeest.
3 januari
6 t/m 12 jaar
Het Buitenbeest:
Belvédèrebos 270
Tijd:
18.00 -21.00 uur
Kosten: € 3,- /
ZoetermeerPashouders gratis
Opgeven: via www.stadsboerderijen.org

Foto: Fotoflex.nl

Speel- &
stadsboerderijen

TIP
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Datum:
Plaats:
Tijd:

7 januari
Stadstheater
Show: 20.00 uur (uitverkocht)
Gratis receptie: 21.30 uur

Handhaving Zoetermeer
in actie op TV
Heeft u gisteravond onze Zoetermeerse handhavers in actie gezien in
het programma ‘In Overtreding’ op RTL5? U kunt ze in januari en februari
wekelijks volgen op woensdagavond om 20.30 uur. Het programma ‘In
Overtreding’ volgt het werk van mensen die zich inzetten voor de openbare
orde, de veiligheid en dierenwelzijn. Het is een realityserie waarin de
handhavers, controleurs en de dierenbescherming op
straat gevolgd worden tijdens hun
dagelijkse surveillances en controles.
In Zoetermeer komen uiteenlopende
meldingen aan bod.

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.overheid.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.overheid.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.overheid.nl).

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
• Aluminiumstraat 50, 2718 RA, kappen van twaalf
bomen vanwege herinrichting, WB20190858
(ontvangen 20 december 2019)
• Griekenlandlaan 1 t/m 158, 2711 GA, plaatsen van
een hoogwerker voor schilderwerkzaamheden,
WB20190862 (ontvangen 20 december 2019)
• Grondelsloot 43, 2724 BT, plaatsen van een dakkapel,
WB20190861 (ontvangen 20 december 2019)

• Irenelaan 9, 2712 CC, plaatsen van een dakkapel,
WB20190857 (ontvangen 19 december 2019)
• Nathaliegang 73, 2719 CP, bouwen van vijftien
appartementen en het aanleggen van een in-/uitrit,
WB20190856 (ontvangen 18 december 2019)
• Petuniatuin 66-382, 2724 NG, uitvoeren groot
onderhoud aan de gevel, WB20190859 (ontvangen 20
december 2019)
• Shakespearezijde 37, 2725 NP, plaatsen van een
dakkapel, WB20190864 (ontvangen 23 december
2019)
• Voorweg 184, 2716 NK, plaatsen van zonnepanelen,
WB20190860 (ontvangen 22 december 2019)
• Zilverstraat, plaatsen van een tijdelijk casino, plaatsen
erfafscheiding, plaatsen van reclame, aanleggen
van een in-/uitrit, plaatsen van een vlaggenmast
en handelingen met gevolgen voor beschermde
natuurgebieden, WB20190863 (ontvangen 23
december 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 97 en nummer 103,
2723 XS, kappen van twee bomen vanwege
schaduwoverlast en herplant van twee bomen ergens
anders in de wijk, WB20190830 (verzonden 20
december 2019)
• Hofwegenstraat 35, 2729 JH, plaatsen van een
damwand, WB20190806 (verzonden 20 december
2019)
• Jan Hoornstraat, kappen van vijf onveilige bomen,
WB20190827 (verzonden 23 december 2019)
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• Lester Youngrode, voor nummer 22, 2717 CG, kappen
van een onveilige boom en herplant van een boom,
WB20190851 (verzonden 23 december 2019)
• Merbauhout 33, 2719 JB, plaatsen van een
terrasoverkapping op het balkon, WB20190812
(verzonden 20 december 2019)
• Moezelstroom 3, 2721 DK, verwijderen van een
garagedeur en plaatsen van een kozijn,WB20190762
(verzonden 20 december 2019)
• Molenaarsgraafstraat, tegenover nummer 11 en 13,
2729 CX, kappen van een zieke boom en herplant van
een boom, WB20190768 (verzonden 19 december
2019)
• Mosgroen, naast nummer 27, kappen van twee bomen
vanwege schaduwoverlast en herplant van twee
bomen, WB20190828 (verzonden 20 december 2019)
• Sartrezijde, kappen van 28 bomen vanwege
veranderingen aan de parkeerplaats, WB20190833
(verzonden 20 december 2019)
• Tjalkwerf, achter nummer 12, 2725 DM, kappen
van een zieke boom en herplant van een boom,
WB20190847 (verzonden 20 december 2019)
• Turfschipkade, kappen van zeventien onveilige
bomen en herplant van dertien bomen, WB20190814
(verzonden 20 december 2019)
• Wengéhout 7, 2719 KC, plaatsen van twee
dakkapellen, WB20190815 (verzonden 20 december
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 ontwerp omgevingsvergunning
(uitgebreide procedure)
Burgemeester en wethouders zijn van plan een

omgevingsvergunning te weigeren voor het bouwen
van een bijbehorend bouwwerk, bouwen van een
privacy scherm, brandveilig gebruik en handelen in
strijd met bestemmingsplan voor Kinderopvang Le Petit,
WB20190110, Blauw-roodlaan 12.
De ontwerp weigering omgevingsvergunning ligt met
ingang van 3 januari 2020 gedurende zes weken
ter inzage. Tijdens de inzagetermijn kan iedereen
een zienswijze indienen over de ontwerp weigering
omgevingsvergunning. Voor meer informatie hierover
verwijzen wij u naar ‘Bezwaar maken/ beroep instellen/
zienswijzen indienen’.
Kennisgeving verlenging beslistermijn
• Orteliusschans 2, 2728 HL, plaatsen van een
dakterras, WB20190550 (verzonden 20 december
2019)
• Vlamingstraat 1, 2712 BZ, slopen van een woning
en tussengebouw en herbouw van een gebouw voor
een kunstorganisatie, WB20190695 (verzonden 20
december 2019)
Verlengde beslistermijn
Deze bekendmaking is alleen ter informatie. Tegen de
verlenging kunt u geen zienswijze of bezwaar indienen.

ONDERTEKENING
Zoetermeer, 2 januari 2020
de secretaris,
B.J.D. Huykman
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de burgemeester,
Ch.B. Aptroot
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