www.zoetermeer.nl

Stadsnieuws: officiële publicatie van de gemeente Zoetermeer

Nieuw politiebureau aan de Denemarkenlaan

Het politieteam Zoetermeer krijgt een
nieuw districtsbureau. De gemeente
Zoetermeer en politie-eenheid Den
Haag tekenden deze week een
intentieovereenkomst, zodat dit nieuwe
politiebureau er kan komen.
De Zoetermeerse politie heeft op dit
moment een politiebureau aan het
Burgemeester Wegstapelplein. Dit gebouw
is verouderd en voldoet niet meer aan de
eisen. Een opknapbeurt gaat niet lukken:
daarvoor moet er te veel gebeuren. Een
nieuw gebouw is de beste oplossing,
voor nu en in de toekomst. Naast het
Zoetermeerse politieteam, komt daar straks
ook de recherche.

Driemanspolder
in beeld
Hoe beleven inwoners van
Driemanspolder de wijk? Wonen
er ze graag? Wat maakt de wijk
hun thuis? Met deze vragen gingen
drie studenten van de Haagse
Hogeschool op pad. In tien weken
maakten zij een filmimpressie van de
wijk. Het resultaat presenteerden ze
in het Stadhuis-Forum.

Parkeerterrein Denemarkenlaan
De voorkeur voor de plek gaat uit naar
een deel van de Denemarkenlaan waar nu
het parkeerterrein is. Deze plek sluit goed
aan op de hoofdwegen van Zoetermeer,
waardoor de politie zich goed en snel
door de stad kan verplaatsen. De plannen
worden nu uitgewerkt en de gemeenteraad
moet ermee akkoord gaan. Als dat goed
gaat, dan start de bouw van het nieuwe
politiebureau in 2021. De verwachting is dat
het nieuwe bureau dan in 2023 klaar is.
Goed nieuws
‘Ik ben erg blij dat ons districtsbureau
een nieuwe, centrale locatie krijgt’, vertelt Waldo de Boer, hoofd van het district

Zoetereer/Leidschendam-Voorburg. ‘Met
het nieuwe pand zijn we voorbereid op de
toekomst. Daarnaast is het goed nieuws
voor de inwoners van Zoetermeer. Met dit
nieuwe bureau zijn we in staat om de inwoners van de stad goed te blijven bedienen
en de stad veilig en leefbaar te houden.’
Up-to-date bureau
Burgemeester Charlie Aptroot is tevreden
dat er een nieuw politiebureau komt. ‘Met
deze overeenkomst geven we aan dat we
als politie en gemeente samen het belang
zien van een up-to-date politiebureau
in onze gemeente. Ik hoop dat er over
een aantal jaar een nieuw, goed en mooi
politiebureau staat.’

Nieuw Parkeerbeleid voor Zoetermeer
Dicht bij huis parkeren, genoeg
parkeerplekken, maar ook niet te veel
auto’s op één plek. Goede afspraken
over parkeren in Zoetermeer zijn
belangrijk. Er is niet veel ruimte in de
stad en die moet vooral leefbaar blijven.
Daarom heeft de raad in december het
nieuwe parkeerbeleid vastgesteld.
In 2020 gaan we in de hele stad meten
hoe het staat met de parkeerdruk. Staan er
veel plekken leeg? Of kunt u op sommige
momenten amper uw auto kwijt? Samen
met bewoners en andere betrokkenen
gaan we bekijken hoe we dit soort
parkeerproblemen kunnen oplossen.
Een eerste oplossing is, dat bewoners de
aanwezige parkeerplaatsen beter gaan
benutten. Denk daarbij aan opritten bij
woningen of lege parkeerplekken die er zijn
in bestaande garages. Ook bespreken we
met bewoners of het invoeren van betaald
parkeren of een blauwe zone kan helpen.
In de nieuwe parkeernota is daarvoor een
stappenplan vastgelegd.
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De studenten Jacco Heij, Victoria Piar
en Anniek Roza gingen voor de minor
‘Neighbourhood governance’, de wijk
in. Vanuit de verhalen van de bewoners
zetten ze een beeld neer over
Driemanspolder. Tijdens de presentatie
van de film deed Jan Iedema als
wijkwethouder de aftrap. ‘Het is een
eer om jullie wijkwethouder te mogen
zijn. Er is zoveel samenhorigheid in de
wijk.’ Wilt u de film ‘Driemanspolder in
beeld’, bekijken? Ga dan naar:
https://youtu.be/mbukA1zyPe8

Wijziging
parkeertarieven
en tijden
centrumgebied
Het betaald parkeren in het centrum
is vanaf 1 januari veranderd. De
parkeertarieven zijn verhoogd en
de tijden voor betaald parkeren zijn
verruimd. De parkeertarieven voor
de parkeergarages in de binnenstad
blijven hetzelfde.
Nieuwe betaald parkeertijden
In het centrumgebied is het betaald
parkeren nu op ma t/m za van 9.00 uur
tot 23.00 uur. De zondag (12.00 – 17.00
uur) blijft hetzelfde, net als de tijden
rondom de Dorpsstraat: (ma t/m za van
09.00 – 18.00 uur en vrijdagavond van
18.00 – 21.00 uur). Het uurtarief in het
centrumgebied en de Dorpsstraat is
verhoogd van € 1,50 naar € 2,40. Een
dag parkeren kost € 11,10. Bewoners
van het centrumgebied betalen voor
een eerste bewonersvergunning € 45,(€ 29,- en € 16,- legeskosten).

Normen voor aantal parkeerplaatsen
Voor alle nieuwbouwprojecten zijn er
nieuwe normen vastgesteld. Hierin staat
hoeveel parkeerplaatsen er moeten
komen bij nieuwe gebouwen. Deze
normen staan in de nota Parkeernormen
en uitvoeringsregels. Nieuw is dat er
nu ook normen zijn voor het aantal
fietsparkeerplaatsen en dat er rekening
wordt gehouden met deelauto’s. We kopen

ook steeds meer online. Daarom is er
geregeld dat bij ieder woongebouw van
meer dan 50 woningen er een plaats voor
pakketbezorgers moet komen.
Informatie
Wilt u meer weten over het nieuwe
parkeerbeleid? Kijk dan op
www.zoetermeer.nl/parkeerbeleid

Meer weten over betaald parkeren
en de tarieven?
Kijk op www.p1.nl/parkeren/
zoetermeer.

Wintervogelvoeding maken

Veiligheidsavond
Rokkeveen

De vogels kunnen in de winter wel wat
hulp gebruiken! Doe mee en maak je
eigen vogelvoer.

Woont u in Rokkeveen? Praat dan mee
over de veiligheid in uw wijk met de
burgemeester, de wijkwethouder en de
politie.

Datum: zondag 2 februari
Leeftijd: 4 t/m 12 jaar
Plaats: Het Buitenbeest:
Belvédèrebos 270
Tijd:
14.00 -16.00 uur
Kosten: Gratis
Meer informatie:
www.stadsboerderijen.org

TIP
TIP
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Sportgala

Tijdens het Sportgala huldigen we alle
Zoetermeerse sportkampioenen uit
2019. Bent u erbij?
Datum:
Tijd:
Plaats:

Datum:
Tijd:
Plaats:

woensdag 19 februari
19.30 - 21.15 uur
(19.00 uur inloop)
IKC Prins Claus, Straspad 1

TIP
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Aanmelden:
buurtpreventie@zoetermeer.nl

Pink Forum Café

Meer informatie:
www.zoetermeer.nl/rokkeveen.

donderdag 13 februari
20.00 uur (19.00 uur inloop)
Stadstheater, Theaterplein 10

TIP

Aanmelden:
sportgala@zoetermeer.nl
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De LHBTI -ontmoetingsplaats van
Zoetermeer is verhuisd van de
woendagavond naar de vrijdagavond.
Wees uzelf en ontmoet nieuwe vrienden.
Datum:
Tijd:
Plaats:

Meer informatie:
www.sportgalazoetermeer.nl

vrijdag 31 januari (daarna
maandelijks)
19.00-20.00 uur
Stadhuis-Forum

Van de gemeenteraad
Commissievergaderingen
maandag 3 februari
Agenda en internetuitzendingen
De meest actuele agenda en bijbehorende stukken vindt u in het
raadsinformatiesysteem iBabs via www.raadzoetermeer.nl. Hier kunt u
de vergaderingen ook live volgen, achteraf terugzien of beluisteren.

Spreekrecht
U kunt zich aanmelden voor het spreekrecht. Dit kan tot op de dag van de vergadering
uiterlijk tot 12.00 uur. U kunt hiervoor een e-mail toesturen aan griffie@zoetermeer.nl.
Meer informatie vindt u op www.raadzoetermeer.nl (Denk & doe mee’ – inspreken).
Volg de raad:
@raadzoetermeer
GemeenteraadZoetermeer

De vergaderingen van de commissies worden gehouden in de raadzaal en
commissiezaal (ingang Engelandlaan 502) van het Stadhuis. De commissie Plenair
begint om 19.30 uur, de commissies Samenleving en Stad om 20.10 uur. U bent van
harte welkom.

De griffie ondersteunt de gemeenteraad • www.raadzoetermeer.nl • 14 079 • griffie@zoetermeer.nl

Alle openbare bekendmakingen vindt u op www.overheid.nl/inuwbuurt
Ontvang alle bekendmakingen in uw buurt via de Omgevings-alertapp of via de e-mailalert van www.overheid.nl
Belangrijke bekendmakingen 30 januari t/m 6 februari

Brug in de buurt vervangen
of vernieuwd?

Subsidieregeling Samenlevingsopbouw in Zoetermeerse wijken
Via deze subsidieregeling is de gemeente op zoek naar een maatschappelijke partner die
de leefbaarheid en sociale cohesie in wijken kan versterken.

Alle aangevraagde en verleende
u op
omgevingsvergunningen vindt
overheid.nl

VOLG DE GEMEENTE ZOETERMEER:

facebook.com/gemeentezoetermeer
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

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 Veilig Thuis
0800-2000
24 uur per dag/7 dagen per week.
www.veiligthuishaaglanden.nl
Meldpunt Bezorgd, tijdens kantooruren
088 - 900 4000
Contact redactie
redactie@zoetermeer.nl

