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Openstelling 
voorbeeld-dak 
stadhuis
Van een van de platte daken van 
het stadhuis maakte de gemeente 
een ‘vierkleuren’ voorbeeld-dak. Het 
doel is om de vele mogelijkheden 
die (platte) daken bieden te laten 
zien. Denk bijvoorbeeld aan groen, 
maar ook aan het opvangen en 
hergebruiken van regenwater. De 
gemeente wil zo anderen inspireren 
om ook in hun dak(en) te investeren. 
Zien en beleven draagt enorm bij aan 
de bewustwording. Op 10 september 
tussen 10.00 en 17.00 uur bent u van 
harte welkom op het Stadhuis-Forum 
voor een rondleiding. 

De vier verschillende functies
Op Open Monumentendag op 10 
september kunt u onder begeleiding 
van het dakenteam van de gemeente 
zelf een kijkje nemen op ons 
voorbeeld-dak. In een notendop treft 
u er verschillende functies van daken 
aan, zoals:
• Klimaatadaptatie/biodiversiteit = 

groen dak;
• Opvangen van water = blauw dak;
• Duurzame energieopwekking = geel 

dak;
• Ontmoeting = rood dak.

Aanmelden
Tijdens uw bezoek beantwoordt 
het dakenteam al uw vragen. Ook 
interessant om te bespreken is wat 
u zelf kunt doen. Wilt u meer weten 
over dak-technieken en wet- en 
regelgeving? Ook daar vertelt het 
team u graag meer over. Ontdek wat 
er mogelijk is op de vele platte daken 
van de stad en op uw eigen dak! 
Reserveren voor een bezoek kan via 
www.architectuurpuntzoetermeer.nl.

Hulp bij 
heroriëntatie 
De gemeente biedt ondernemers hulp 
bij het verkennen van opties voor 
het levensvatbaar houden of maken 
van uw onderneming. Ook kan de 
gemeente helpen bij scholing, de 
zoektocht naar een baan in loondienst 
en de aanpak van schulden. Wilt u hier 
gebruik van maken? Kijk voor meer 
informatie op www.zoetermeer.nl/ 
hulp-bij-herorientatie.  

VOLG DE GEMEENTE ZOETERMEER:

facebook.com/gemeentezoetermeer

twitter.com/gemzoetermeer

@gemeentezoetermeer

Toekomstvisie Van Tuyllpark  
De gemeente wil dat het Van Tuyllpark ook in de toekomst een prettige plek is voor 
de inwoners van Zoetermeer. Daarom gaan we aan de slag met een toekomstvisie. 
Hoe wilt u dat het park er in de toekomst uitziet? Welke activiteiten wilt u graag 
ondernemen in het park? Inwoners zijn nu vooral in het park te vinden om te 
sporten en wandelen. Welke mogelijkheden ziet u nog meer? Bijvoorbeeld voor 
ontspanning, picknicken, fietstochten en woningbouw?

Meepraten op 8 september
We vinden het belangrijk dat iedereen 
mee kan praten over de toekomstige 
inrichting van het park. Daarom bent 
u van harte welkom uw ideeën met de 
gemeente te delen. Dat kan tijdens de 
vrije inloopbijeenkomst op 8 september 
2022 tussen 19.30 en 21.30 uur. 
Locatie: Dutch Innovation Factory, 
Bleiswijkseweg 37.

Vervolg
Met alle informatie die wij ophalen, 
gaan we aan de slag met het invullen 
van de toekomstvisie. We maken 
twee varianten. Deze delen wij naar 
verwachting in december 2022 tijdens een 
vervolgbijeenkomst. 

Meer informatie en aanmelden
Kijk op www.zoetermeer.nl/VanTuyllpark. 
Hier leest u ook hoe u zich kunt 
aanmelden voor de bijeenkomst.

Startbijeenkomst visie 
Luxemburglaan en Zuidflank/
Nederlandlaan
Komende jaren werkt de gemeente samen met bewoners en ondernemers aan een 
levendige en aantrekkelijke binnenstad. Een binnenstad waar genoeg te doen is en 
waar mensen prettig kunnen werken en wonen. Binnenkort maakt de gemeente een 
gebiedsvisie voor de Luxemburglaan en omstreken en de Zuidflank/Nederlandlaan. 
Deze visie vormt samen met de eerder vastgestelde Visie Binnenstad 2040 de 
basis voor ontwikkelingen in de toekomst. Woont of werkt u in de buurt van de 
Luxemburglaan en/of de Zuidflank/Nederlandlaan? Of komt u er vaak? Dan bent 
u van harte welkom bij de startbijeenkomst over de visies. Deze vindt plaats op 
woensdag 7 september van 19.00 tot 21.30 uur in het Stadstheater (Theaterplein 10).

Over de startbijeenkomst
De bijeenkomst start met een inloop 
om 19.00 uur met koffie en thee. U 
kunt dan alvast een kijkje nemen bij de 
informatiemarkt. Hier krijgt u informatie 
over de Luxemburglaan en Nederlandlaan 
zelf en over de binnenstad in het algemeen. 
Ook kunt u wensen en ideeën doorgeven. 
Om 19.30 uur begint het gezamenlijke 

deel. We vertellen u dan meer over de 
ambities voor de binnenstad. Ook vertellen 
we meer over de ontwikkeling van de 
deelgebieden Luxemburglaan en Zuidflank/
Nederlandlaan. Om 20.35 uur kunt u de 
informatiemarkt (weer) bezoeken, vragen 
stellen en wensen doorgeven. Na de eerste 
bijeenkomst op 7 september organiseert de 
gemeente meer bijeenkomsten. Hierover 

vertellen wij op de informatiemarkt meer. 
Daar kunt u zich ook inschrijven voor de 
volgende bijeenkomsten.  

Aanmelden
Aanmelden voor de bijeenkomst kan door 
uiterlijk 31 augustus 2022 een e-mail naar 
projectenpmv@zoetermeer.nl, met als 
onderwerp ‘Startbijeenkomst 7 september 
2022’. Graag horen wij bij uw aanmelding in 
welke onderwerpen u vooral geïnteresseerd 
bent. Heeft u vragen? Dan horen wij die 
ook graag bij uw aanmelding. 

Online reageren 
Kunt u niet aanwezig zijn bij de 
bijeenkomst? Vanaf donderdag 8 
september vindt u de presentaties op 
http://doemee.zoetermeer.nl. 
U kunt daar vanaf dat moment ook uw 
vragen stellen of reageren. 

Meer informatie
Meer informatie vindt u op 
www.zoetermeer.nl/luxemburglaan1 
en op www.zoetermeer.nl/zuidflank-
nederlandlaan. Meer informatie over de 
bijeenkomst(en) vindt u op 
www.zoetermeer.nl/binnenstad. 

Visie Binnenstad 2040
In 2018 en 2019 konden inwoners reageren 
op de Visie Binnenstad 2040. De reacties 
zijn verwerkt in de Visie Binnenstad 
2040. Op 21 september 2020 stelde de 
gemeenteraad deze vast. U vindt de Visie 
Binnenstad 2040 op 
www.zoetermeer.nl/binnenstad.
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Van de gemeenteraad

Een nieuw politiek seizoen ging afgelopen maandag weer 
van start. Op maandagavond 29 augustus zijn de eerste 
commissievergaderingen. U bent van harte welkom 
om deze vergaderingen te volgen vanaf de publieke 
tribune. Ook kunt u meekijken via de internetuitzending. 
De vergadering van de commissie Plenair begint om 
19.30 uur in de raadzaal, om 20.10 uur gevolgd door de 
commissie Stad. De commissie Samenleving vindt vanaf 
20.10 uur plaats in de commissiezaal. 

Onderwerpen en internetuitzending
Wilt u weten over welke onderwerpen de commissies 
gaan praten? De meest actuele agenda en bijbehorende 
stukken vindt u in het raadsinformatiesysteem iBabs 
op www.zoetermeer.nl/gemeenteraad. Hier kunt u 
de vergaderingen ook live volgen via internet. De 
vergaderingen zijn daar ook (met ondertiteling) terug te 
kijken. 

Vragen of suggesties?
Heeft u een vraag, wens of suggestie? Dat kunt u tijdens 
vergaderingen van de gemeenteraad of raadscommissie 
laten weten. U maakt dan gebruik van uw spreekrecht. 
Aanmelden hiervoor kan tot op de dag van de 
vergadering uiterlijk tot 12.00 uur. Stuur hiervoor een 
e-mail aan griffie@zoetermeer.nl. De griffie neemt dan 
contact met u op. Wilt u weten of dit iets voor u is? Meer 
informatie vindt u op www.zoetermeer.nl/gemeenteraad 
onder ‘Denk & doe mee’.

Denk & doe mee
Wilt u niet in beeld komen, maar wel gebruikmaken 
van uw spreekrecht? Stuur de gemeenteraad dan een 
e-mail via griffie@zoetermeer.nl. Raadsleden denken 
graag met u mee. Voor een persoonlijk gesprek 
kunt u altijd een afspraak maken met een van de 
raadsleden, commissieleden of fracties. U kunt hiervoor 

het beste de persoon zelf of de fractie benaderen. 
Op www.zoetermeer.nl/gemeenteraad vindt u alle 
contactgegevens. Wilt u op de hoogte blijven van het 
laatste nieuws van de raad? Meld u dan aan voor de 
nieuwsbrief. Na elke raadsvergadering krijgt u dan het 
laatste nieuws over de besluiten van de gemeenteraad 
per e-mail. Tenslotte is de gemeenteraad er voor u!

Volgt u de raad al?
 GemeenteraadZoetermeer 
 @raadzoetermeer  

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

Nieuw politiek seizoen gestart: maandag 29 augustus commissievergaderingen 

Aankomend weekend is het 
eindelijk zover: de eerste editie 
van  Sweetlake Festival! 
Wellicht heeft u de 
RandstadRail met unieke 
bestickering al langs zien rijden 
in Zoetermeer en Den Haag. In 
het nieuwe artikel op 
zoetermeerisdeplek.nl/inspiratie 
leest u meer over het festival 
en programma!

Sweetlake Festival
Op de Markt in Zoetermeer 
kunt u dit weekend genieten 
van de grootste Nederlandse 

artiesten van het moment. 
Denk aan Broederliefde, 
Freddy Moreira, Afro Bros en 
meer! Daarnaast draaien er 
meerdere lokale dj’s. U kunt 
dus de hele dag genieten van 
de leukste deuntjes. Bij de 
verschillende eetkraampjes op 
het terrein kunt u terecht voor 
een heerlijk hapje tussen het 
dansen door. 

Bijzondere artiesten
Op ons eigen Sweetlake 
Festival staat een bijzondere 
groep artiesten. Zo heeft 
hoofdact Broederliefde al tal-
loze prijzen binnen weten te 
slepen en optredens uitver-
kocht in onder andere Ahoy. 
Als kers op de taart heeft de 
vriendengroep uit Spangen 
ook het record op hun naam 
staan voor het ‘langst op num-
mer 1 staande album’ (14 
weken) met Hard Work Pays 
Off 2 (2016). 

Meer hoogtepunten
Het dj-duo Afro Bros is inmid-
dels internationaal bekend 

Sweetlake Festival 2022
dankzij hun bijdrage aan meer-
dere (inter)nationale hits. 
Andere hoogtepunten op 
Sweetlake Festival zijn Freddy 
Moreira, Dj Wef, Johnny 500, 
Nafthaly Ramona en nog veel 
meer. Bekijk het volledige pro-
gramma op 
www.sweetlakefestival.nl!

Meer informatie
Sweetlake Festival is voor 
iedereen vanaf 16 jaar. 
Leeftijdscontrole vindt aan de 
deur plaats. Jongeren onder 
de 18 jaar krijgen op het festi-
val geen alcohol. Bezoekers 
vanaf 18 jaar kunnen een 18+ 
bandje ophalen voor alcoholi-
sche dranken. Wilt u nog op 
het laatste moment een kaartje 
bemachtigen? Ga naar 
www.zoetermeerisdeplek.nl/agenda 
en koop uw kaarten.

The East & West 
Rockers – 
JJ Music House
Geniet dit weekend van de 
lekkerste livemuziek bij JJ 
Music House in het Van 
Tuyllpark! Van East tot West, 
van indorock tot rock-’n-roll, 
country en blues. The East & 
West Rockers brengen u terug 
naar die tijd. Geniet mee van 
‘gouwe ouwe’ klassiekers. 
Beleef die wonderlijke jaren ’50 
en ’60 opnieuw! Ga lekker uit 
uw dak op onze dansvloer.

Meer inspiratie
Benieuwd naar meer activitei-
ten en evenementen in 
Zoetermeer? Kijk op 
www.zoetermeerisdeplek.nl/agenda!

‘Vanavond de sfeer van Live at the Lake 
proeven vanaf de sup.’ De foto van de week is 
van @sweetlakesuppers. Heerlijk suppen op de 
Zoetermeerse Plas. Waar doet u dat het liefst? 
Deel de foto met #Zoetermeerisdeplek op 
Instagram en misschien komt de foto hier binnen-
kort voorbij!

De leukste 
activiteiten!
Dit is de plek.

27
aug

Heeft u een opmerking, vraag of suggestie? Neem contact op met de redactie van 

Bureau Citymarketing via ditisdeplek@zoetermeer.nl

www.zoetermeerisdeplek.nl

@zoetermeerisdeplek

Zoetermeer is de plek
Of u nu op zoek bent naar vrijetijdsbeste-
ding, woonplezier, wilt ondernemen of 
studeren? Zoetermeer is de plek!

WK 34

IN ZOETERMEER IS ALTIJD IETS TE BELEVEN! 

Ontdek alles wat er te doen is op 
zoetermeerisdeplek.nl/inspiratie. 
Bent u dit weekend bij Sweetlake 

Festival? Deel uw foto’s met  
@zoetermeerisdeplek en gebruik 
#zoetermeerisdeplek in uw bericht.
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Plintgebouw met stationshal
Bij het station komt een plintgebouw aan de noordzijde 
(stadskant) van de Nelson Mandelabrug. Dit gebouw 
heeft twee verdiepingen. Op de begane grond (de plint) 
vindt u voorzieningen zoals een open stationshal, een 
fietsenstalling, een parkeergarage, winkeltjes, horeca en 
kleine bedrijven. Op het dak kunt u straks wandelen en 
fietsen in een parkachtige omgeving, of bijvoorbeeld op 
uw trein wachten.    

Vormgeving
Het plafond van het nieuwe plintgebouw krijgt een houten 
afwerking. Dit zorgt voor een prettige sfeer. De open 
gevels bestaan vooral uit lamellen. We gebruiken hiervoor 
waar mogelijk duurzame materialen: mogelijk van de 
bomen die we verwijderen voor de verandering van de 
Afrikaweg.

Fietsenstalling en fietstrap
Aan de stadskant van de Nelson 
Mandelabrug komt naast de entreehal 
ook een fietsenstalling. Vanaf de 
Afrikaweg komt een nieuwe fietsbrug naar 
het dak van het plintgebouw. 

1000 tot 2000 fietsplekken
De nieuwe fietsenstalling heeft plek voor 
1000 fietsen. Zowel op de begane grond 
als de eerste verdieping. Is er behoefte 
aan meer fietsplekken? Dan maakt de 
gemeente meer fietsplekken; maximaal 
2000.  

Bereikbaarheid fietsenstalling
De stalling is op drie manieren te 
bereiken. De hoofdingang van de 
fietsenstalling ligt aan de nieuwe 
stationssingel. Ook binnendoor via de 
stationshal kunt u naar de fietsenstalling. 
Of u neemt de fietstrap om vanaf het dak 
in de fietsenstalling te komen. U plaatst 
uw fiets dan in een brede goot en loopt 
de trap af naar de eerste verdieping of 
begane grond. De gemeente onderzoekt 
momenteel hoe we de fietstrap precies 
moeten maken om gemakkelijk te zijn in 
gebruik.  

Dak van het plintgebouw
Op het dak van het nieuwe gebouw 
kunt u straks wandelen en fietsen in een 
parkachtige omgeving. U vindt daar ook 
zit- en loungeplekken waar u bijvoorbeeld 
tijdens het wachten op uw trein even kunt 
zitten. Mogelijk komt op het dak ook een 
koffiebar met een terras.

Inspiratie
De lange, smalle stukken grond die 
horen bij Zoetermeer en de lijnen van het 
polderlandschap rondom de stad zijn de 
inspiratie voor het ontwerp van het dak. 
De lijnen herkent u in het dak en op de 
vloer. Deze passen goed bij de verticale 
lamellen van het plintgebouw. Op andere 

plekken ziet u ook de lijnen terug in een 
zitbank of rand van een plantenbak.

Bijzondere eigenschappen
Een ander opvallend element op het dak 
is het open deel van de ronde fietstrap. 
Deze grote open ruimte brengt daglicht 
naar de verdiepingen daaronder. Beneden 
komen een boom en planten te staan die 
de sfeer van het dak naar binnen halen. 
De boom staat in het midden van de 
fietstrap en groeit door tot op het dak. 
Gaat u de fietstrap gebruiken? Dan loopt 
u met uw fiets in een rondje om de boom 
heen. 

Fietsbrug
Onderdeel van de plannen voor 
Entree is een aantrekkelijke fiets- en 
wandelverbinding tussen het centrum 
en de Nelson Mandelabrug. Hiervoor 
ligt nu een ontwerp: een fietsbrug 
vanaf de Afrikaweg naar het dak van 
het plintgebouw. De route loopt via de 
Afrikaweg. Vanuit het centrum fietst u 
via de Nelson Mandelabrug naar de 
wijk Rokkeveen. De lift of roltrap aan de 
noordzijde (stadskant) van de Nelson 
Mandelabrug heeft u niet nodig. Vanaf het 
dak fietst u direct door naar de Nelson 
Mandelabrug. Voetgangers kunnen vanaf 
de stationssingel via een brede trap 
omhoog naar de fietsbrug om vervolgens 
door te lopen naar de Afrikaweg.

Brug met een helling
Door een hoogteverschil van ruim 
twee meter met de Afrikaweg zit er een 
helling in de brug. De brug is hiermee 
toegankelijk voor mindervaliden en 
prettig voor fietsers en voetgangers. 
Aan de gekleurde stroken herkent u de 
voetgangers- en fietspaden. De breedte 
van de fietsbrug is ongeveer tien meter. 

Vormgeving
De brug maken we van beton, zodat 

deze bij de omgeving past. De plafonds 
aan de onderkant en de zijkanten van 
de brug maken we van hout. De brug 
krijgt zo een vriendelijke en warme 
uitstraling. De toppen van de bomen 
op de stationssingel komen tot aan de 
brug. Zo fietst u aangenaam tussen de 
boomtoppen, met een mooi zicht op de 
nieuwe stationssingel met groen en water. 
De brug is te zien vanaf de Afrikaweg 
en de stationssingel. De lampen komen 
(waarschijnlijk) aan de zijkanten van de 
brug tussen het hekwerk. Het definitieve 
plan hiervoor volgt. De gemeente houdt 
daarbij rekening met slechtzienden.

Stationssingel
Voor een volledig beeld van de 
veranderingen aan de noordzijde 
van het station noemen we ook de 
stationssingel. Deze stationssingel 
maakt geen onderdeel uit van de twee 
ontwerpen waar u nu op kunt reageren. 
Het gebied aan de noordzijde van het 
station verandert in een stationssingel 
met groen en veel water. Auto’s rijden aan 
de noordzijde van deze stationssingel 

langs het water. Hier komt ook een ‘Kiss 
& Ride’, om reizigers met de auto af 
te zetten bij het station. Ook komen er 
parkeerplaatsen voor tijdelijk parkeren. 
Via twee grote dammen over het 
water loopt u naar de stationshal. Het 
groene gebied tussen het water en het 
plintgebouw is speciaal voor voetgangers 
en fietsers. Natuurlijk is dit gebied ook 
toegankelijk voor hulpdiensten. 

Stationshal

Op de begane grond in het nieuwe 
plintgebouw komt een mooie stationshal. 
De hal biedt toegang tot de bestaande 
Nelson Mandelabrug en de fietsenstalling. 
De ingang naar de stationshal ligt als 
het ware ‘buiten’: hij is open aan de 

voorkant. De hal krijgt aan de kant van 
de RandstadRail een glazen wand met 
deuren. Zo is het een aantrekkelijke 
ruimte met beschutting tegen regen, wind 
en geluid van de A12. Het open zicht 
geeft een veilig gevoel. Door de hal gaat 
u via de Nelson Mandelabrug naar het 
openbaar vervoer en naar de zuidzijde 
van de stad (Rokkeveen). Van die route 
kunt u dag en nacht gebruikmaken. 

Toegankelijkheid
Vanuit de entreehal komt u via de 
huidige roltrappen en liften bij de Nelson 
Mandelabrug. De lift verplaatst mogelijk in 
de toekomst. Hier zijn nog geen concrete 
plannen voor. De lift blijft altijd vanuit 
de entreehal bereikbaar. Mindervaliden 
kunnen zo altijd de Nelson Mandelabrug 
en het dak van het plintgebouw bereiken. 
Ook blijft de RandstadRail bereikbaar via 
de hal en via de bestaande opgangen aan 
de zijkant van de Nelson Mandelabrug. 
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Beelden: Team V Architectuur-BoschSlabbers

Station Zoetermeer krijgt nieuw gezicht
Plintgebouw en fietsbrug in relatie tot de omgeving

Eindbeeld ambitie, met rood gestippeld plintgebouw en fietsbrug

Met de komst van de nieuwe stadswijk 
Entree krijgt ook het stationsgebied 
aan de noordzijde (stadskant) van de 
Nelson Mandelabrug een nieuw gezicht. 
Inmiddels ligt het voorlopig ontwerp voor 
een plintgebouw met een stationshal 
en fietsenstalling klaar. Ook ligt er een 
voorlopig ontwerp voor een fietsbrug vanaf 
de Afrikaweg naar het station. U kunt tot 
en met 13 september reageren op deze 
twee ontwerpen. Een klankbordgroep praat 
ook mee over de ontwerpen. Hierin zitten 
vertegenwoordigers van de Fietsersbond, de 
Toegankelijkheidsraad, ROVER Zoetermeer, 
Belangengemeenschap Driemanspolder en 
BADE (bewoners adviesteam de Entree).

Waarom verandert het stationsgebied?
Entree zorgt voor een betere verbinding 
tussen het station en de binnenstad. Het 
gebruik van de fiets en het openbaar 
vervoer staat centraal. Daarom verwacht 
de gemeente meer reizigers. Daar 
horen een goed bereikbaar openbaar 
vervoerknooppunt en een aantrekkelijke 
toegang tot het station bij. De plannen voor 
het station staan in de Stationsvisie. De 
gemeenteraad stelde die visie in mei 2021 
vast. 

Reageren en planning

De ontwerpen voor het plintgebouw en de fietsbrug vindt u op 
https://doemee.zoetermeer.nl. Tot en met 13 september kunt u daar reageren op 
de twee ontwerpen. U kunt ook de inloopbijeenkomst op 30 augustus bezoeken 
tussen 19.30 uur en 21.00 uur in Club Entree, Boerhaavelaan 33. Kijk voor meer 
informatie en aanmelden op www.entreezoetermeer.nl. We verwerken uw suggesties 
waar mogelijk in het definitief ontwerp. Dat ontwerp is naar verwachting begin 2023 
klaar. Voor de uitvoering van het plintgebouw en de fietsbrug heeft de gemeenteraad 
geld gereserveerd. De planning is om vanaf de zomer van 2023 met de uitvoering te 
beginnen.  

Entreehal

Dak van het plintgebouw

Fietsbrug van de Afrikaweg naar het station

Fietstrap

Entreehal in de avond

Entree
Wilt u meer weten over de ontwikkeling van de nieuwe stadswijk Entree? Bezoek dan 
de website www.entreezoetermeer.nl. Wilt u altijd op de hoogte zijn van het laatste 
nieuws over Entree? Meld u dan via de website aan voor de nieuwsbrief. 
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