
1 
 

 

 

 

 

Sfeerverslag Kleurlaan 

 

Datum: 10 maart 2020 

Tijd: 19.00 – 21.00 uur 

Locatie: Dekker Zalencentrum 

Aanwezigen: circa 50 omwonenden, vertegenwoordigers van de gemeente, De Goede 

Woning en gemeenteraad 

 

Wat ging eraan vooraf 

In april 2018 heeft het college een reserveringsovereenkomst en een procesvoorstel 

samenspraak vastgesteld. De reserveringsovereenkomst is aangegaan met De Goede 

Woning en is inmiddels verlengd. De reserveringstermijn eindigt op 1 oktober 2020. 

 

De gemeente heeft samen met woningcorporatie De Goede Woning onderzocht hoe een 

haalbaar plan kan worden ontworpen dat past binnen het beleid en gemeentelijke kaders. 

 

Programma 

Tussen 19.00 en 21.00 uur konden bezoekers binnenlopen op een tijd die hen het beste 

uitkwam. Er kon in gesprek worden gegaan met verschillende deskundigen van de gemeente 

en van De Goede Woning. Om 19.30 uur startte een informatiemoment waarin het plan 

plenair werd toegelicht. Hierbij was ook wethouder Paalvast aanwezig. Tijdens de 

bijeenkomst werd  informatie gegeven over het bouwplan en over de inrichting van de 

openbare ruimte. Tevens is inzicht gegeven in de vervolgstappen. 

 

Avondverslag 

19.00 uur 

Er zijn ongeveer 50 bezoekers. 

Er wordt rondgekeken bij de panelen. Verschillende adviseurs van de gemeente en De 

Goede Woning lopen rond om vragen te beantwoorden en reacties op te halen. 

19.30 uur 

Anouschka Laheij opent de avond als onafhankelijke externe voorzitter. Aan een aantal 

mensen wordt gevraagd wat de reden is van hun komst naar deze inloopbijeenkomst. De 

antwoorden liepen uiteen: van ’’ik woon dichtbij en ik wil weten waar ik tegenaan ga kijken’’ 

tot ‘’ik heb interesse om er te wonen’’. 
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19.35 uur 

Wethouder Robin Paalvast vertelt over de woningbouwplannen in Zoetermeer, de 

woningbouwplannen op de locatie Kleurlaan en sluit af over Samenspraak in Zoetermeer. 

19.45 uur 

Presentatie door Ferdinand Jongeling van woningcorporatie De Goede Woning over de 

woningopgave van De Goede Woning en het begrip sociale huurwoningen. 

19.55 uur  

Presentatie door architect Heida Roelof van Heida Matsumoto. Toelichting gegeven bij de 

openbare ruimte, het bouwplan en de parkeerplaatsen.  

20.15 uur 

Door projectmanager Karin Kampmeijer van de gemeente Zoetermeer is de planning 

toegelicht. Er is onderscheid gemaakt tussen de planning als de kruimelgevallenregeling van 

toepassing wordt verklaard of een zes maanden langere planning wanneer dit niet mogelijk 

is. De kruimelgevallenregeling geldt in het geval dat overschrijding van de 

bestemmingsplangrenzen gering wordt geacht zodat de reguliere procedure voor een 

omgevingsvergunning kan worden toegepast. De twee varianten zijn te vinden in de 

PowerPointpresentatie, zie www.zoetermeer.nl/woningbouwkleurlaan. 

 

Vragen en reacties 

  

Er is nu al veel parkeeroverlast. Is dit 
bekend? 

Er zijn metingen gedaan in december 2019. 
Deze metingen zijn op verschillende dagen en 
tijdstippen uitgevoerd. Uit deze metingen bleek 
dat er geen sprake was van overlast. Wij nemen 
uw zorg mee. 
 

Wat doet u als uw parkeerberekening 
niet blijkt te kloppen? 

Gemeente: Metingen zijn gedaan, de 
parkeertelling moet voldoen aan de Parkeernota 
2019. Uw signaal is duidelijk. 
 

Waarom bouwen jullie niet minder 
woningen zodat er ook minder auto’s 
komen? 

De Goede Woning (hierna te noemen DGW): dan 
is het economisch/financieel niet haalbaar om dit 
plan te bouwen. 
 

Kan er een ondergrondse 
parkeergarage komen? 

DGW: dat is voor sociale woningbouw niet 
haalbaar omdat de kosten hiervoor relatief hoog 
zijn. 
 

Wordt er in de hoogte of in de breedte 
buiten het bestemmingsplan 
gebouwd? 

Architect: in de breedte, op tekening getoond. De 
hoogte voldoet aan het vigerende 
bestemmingsplan. 
 

Hoe is de verkeersdoorstroming? Het plangebied wordt een woonerf. Dit wil 
zeggen dat het iets hoger ligt dan 
maaiveldniveau. Het aanrijverkeer zal nog steeds 
via de Kleurlaan komen. 
 

http://www.zoetermeer.nl/woningbouwkleurlaan
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De stopkruising is al verkeersonveilig 
en het wordt er met de komst van 
deze woningen niet veiliger op. Er 
gebeuren veel ongelukken. Is hieraan 
gedacht? 
 

Tijdens de samenspraakavond werden er zorgen 

geuit over de verkeerssituatie. Dit betreft vooral 

het kruispunt Kleurlaan/Paletsingel (zie 

afbeeldingen hieronder). De kruising zal niet 

veranderen door de komst van dit plan omdat het 

plan niet van invloed is hierop. Wel worden de 

zorgen serieus genomen en zal worden 

onderzocht of eventueel extra maatregelen 

kunnen worden genomen om de 

verkeersveiligheid hier te verbeteren.   

 

 

Waarom komen er zoveel elektrische 
laadplekken als hier mensen komen 
wonen die deze auto’s niet kunnen 
betalen? 

DGW: volgens de regels van de Parkeernota 
2019 moet 5 % van de parkeerplaatsen voor 
elektrische auto’s zijn en moet daarnaast nog 
eens 5% in voorbereiding zijn voor (eventueel) 
toekomstig gebruik. In dit plan komt dit neer op 
drie elektrische parkeerplaatsen en drie in 
voorbereiding. 
 

Krijgen we schade aan onze woningen 
door trillingen bij de bouw? En hoe 
gaan jullie daarmee om? 
 

DGW: overlast beperken is uitgangspunt. En bij 
woningen in de omgeving wordt van te voren een 
analyse met foto’s gemaakt van de huidige staat 
(een 0-opname). 
 

Hoe dicht wordt er op de bestaande 
woningen gebouwd? 

De afstand tussen het zuidelijke blok en de 
voorzijde van de woningen aan het Parelgrijs (nrs 
33/35/37) bedraagt 22 meter. 
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De afstand tussen het noordelijke blok en de 
zijkant van de woning aan het Parelgrijs (68-70) 
is 4,20 meter. 
 

We ervaren overlast door activiteiten 
die plaatsvinden in Picasso Lyceum. 
Als er activiteiten zijn, staan de auto’s 
zelfs op de stoep. 
 

Helaas kan de gemeente niets veranderen aan 
de piekdrukte. Wel kan worden opgetreden bij 
foutparkeren. Bij overlast kan een melding 
worden gedaan.  

Jullie toetsen de parkeernorm toch 
zelf? Dus dan keuren jullie het toch 
gewoon zelf goed als dat jullie 
uitkomt? 
 

De parkeernota is vastgesteld door het college 
en de gemeenteraad. Alle plannen dienen 
hieraan te voldoen. Een parkeerberekening wordt 
niet goedgekeurd als het niet aan deze nota 
voldoet. De parkeernota is gebaseerd op 
onderzoeken en trends op het gebied van 
parkeren. De normen zijn zorgvuldig 
onderbouwd. 
 

Fietsstraat is een zorg. Er is daar een 
openbare school (vo). Wij voorzien 
verkeersongelukken! 
 

Hieronder is een deel uit de inrichtingstekening 
opgenomen.  Het gaat bij deze reactie om de rij 
parkeerplaatsen aan de Paletsingel. Op deze 
tekening is te zien dat het fietspad tussen de 
parkeerplaatsen en de Paletsingel wordt 
verbreed zodat auto’s hier als gast de 
betreffende parkeerplaatsen kunnen bereiken. 
Dit is te zien door de grijze lijnen die over het 
fietspad lopen. Deze geven weer waar het 
huidige fietspad loopt. Deze situatie is gelijk aan 
de situatie verderop de Paletsingel. De zorgen 
gaan  met name over het in- en uitrijden van 
automobilisten die mogelijk fietsers over het 
hoofd zien. 
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Het plan is in 2019 reeds twee keer in de 

verkeerscommissie behandeld. In de 

verkeerscommissie zitten vertegenwoordigers 

van de gemeente, de politie en inwoners van 

Zoetermeer. Naar aanleiding van uw zorgen over 

deze constructie gaan wij nogmaals beoordelen 

of dit de meest optimale oplossing is, en of er 

een beter alternatief voorhanden is. Hierbij zal 

het aspect verkeersveiligheid extra aandacht 

krijgen. 

 

 
 

Hoeveel kamers krijgen de woningen? 
 

Er komen 11 tweekamerwoningen en 51 
driekamerwoningen  
 

 

 

Overige opmerkingen 

De parkeertelling wordt op de website geplaatst zodra het plan door de gemeenteraad is 
vastgesteld. 

 

Ook in verslag opnemen website openbare bekendmakingen en omgevingsalert zodat 
mensen in de gaten kunnen houden wanneer en hoe zij bezwaar kunnen maken. Zie 
bijlage 2. 

 

 

Na het plenaire gedeelte konden de bewoners verder praten bij de panelen met daarop de 

plannen.  Zo’n 50 bewoners kwamen praten met de ambtenaren en er werd onderling tussen 

bewoners ook veel gesproken. Er was ter plekke gelegenheid om een reactieformulier in te 

vullen op papier. Ook werd meegegeven dat het mogelijk is om tot 25 maart 2020 online een 

reactie te geven via e-mailadres projecten.pmv@zoetermeer.nl. 

 

 

mailto:projecten.pmv@zoetermeer.nl
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Vervolg 

Alle reacties en opmerkingen over het plan worden verzameld en van  een antwoord 

voorzien. De gemeente zal op basis van de gegeven reacties vervolgonderzoek doen. Op de 

projectpagina www.zoetermeer.nl/woningbouwkleurlaan kan de voortgang van dit project 

worden gevolgd. Het verslag van de bijeenkomst is vanaf 25 maart 2020  te vinden op deze 

pagina. De deelnemers aan de bijeenkomst die hun mailadres hebben doorgegeven aan de 

gemeente, ontvangen het verslag per mail. 

 

  

http://www.zoetermeer.nl/woningbouwkleurlaan
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Bijlage 1 Openbare bekendmakingen 

Wanneer iemand een huis koopt, zal deze zelf moeten uitzoeken wat de bestemming is van het 
omliggende gebied. Bij bestemmingswijzigingen kan men via de formele inspraakmomenten kennis 
nemen van de voorgenomen wijziging. Op de website www.officielebekendmakingen.nl kunt u 
aangeven of u een melding per e-mail wilt ontvangen als er een vergunning wordt 
aangevraagd/verleend in uw woonomgeving. De gemeente kent ook de Omgevingsalert app 
Zoetermeer. Als u deze heeft geïnstalleerd op de smartphone kunt u aangeven voor welke afstand 
van uw adres u een melding op de smartphone wilt krijgen als daarbinnen een vergunning is 
aangevraagd of goedgekeurd. Na de verlening van de vergunning krijgt men de mogelijkheid een 
bezwaar in te dienen als men het niet eens is met de plannen.  

 

*** 

http://www.officielebekendmakingen.nl/

