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Zoetermeers talent schittert tijdens
viering ‘60 jaar New Town’
In het Stadstheater vond op 31 mei
de voorstelling ‘Zoetermeer 60 jaar
New Town’ plaats. De gemeente
organiseerde deze gratis toegankelijke
avond om het jubileumjaar rondom
de enorme groei van de stad te
vieren. Op het podium schitterden
het Theaterorkest en een parade aan
Zoetermeerse talenten. Burgemeester
Michel Bezuijen was gastheer van de
avond en nam het publiek mee in een
reis door de geschiedenis en toekomst
van de stad.
Zoetermeerse zangers, dansers en
muzikanten namen het publiek mee op
een reis door het heden, het verleden en
de toekomst van Zoetermeer. Van het
dorp van zo’n 10.0000 inwoners zestig
jaar geleden naar de stad van nu met
inmiddels 126.000 inwoners. Op het
podium stonden Circus Nevermind en
Fabienne Bijl-Dallau, Tessa Sterk, Martin
Bouman, Wydianne van Megen, Cadenza
Clash, Louise de Zeeuw, Femke Bussman
en Dansschool Dansis. Alle talenten en

2 juni 2022

Gewijzigde
ophaaldagen afval
2e Pinksterdag
Let op! Door Tweede Pinksterdag
verschuift het ophalen van het gft-afval
van maandag 6 juni naar zaterdag 11
juni 2022. Het zelfbrengdepot aan de
Argonstraat is op Tweede Pinksterdag
(maandag 6 juni) de hele dag gesloten.

Workshop
volgen?

hun optredens werden begeleid door het
Theaterorkest onder leiding van Timo
Pronk. Na afloop van de voorstelling
was er een openbare receptie in de
theaterfoyer.

60 jaar New Town
Meer informatie over het jubileumjaar
‘Zoetermeer 60 jaar New Town’ is te vinden
via https://www.zoetermeerisdeplek.nl/
zoetermeer-60-jaar-new-town.

Op de Dag van Palenstein op 8 juni
kunt u deelnemen aan verschillende
workshops rond het Rakkersveld. Wat
denkt u van een workshop line dance?
Of denk aan een wandeling over het
bouwterrein, een workshop ‘Ontwerp
je eigen wijk’ of een demonstratie
koken op inductie. Bent u enthousiast?
Meld u dan aan via
www.zoetermeer.nl/dag-vanpalenstein. Daar vindt u ook het
volledige programma.

MijnGemeenteapp voor meldingen openbare ruimte
Heeft u wel eens van de
MijnGemeenteapp gehoord? Dit is
een handige app speciaal ontwikkeld
voor smartphones of tablet. Met deze
app kunt u bij de gemeente snel een
melding te maken als u op straat
iets tegenkomt wat niet schoon, heel
of veilig is. Bijvoorbeeld een losse
stoeptegel, een kapotte lantaarnpaal
of rotzooi op de straat.
Snel en handig
Een hele handige app volgens een van
onze inwoners: ‘Onlangs zag ik twee
kapotte lantaarnpalen en troep naast
de prullenbak vlak bij een speeltuin.
Gevaarlijk omdat het donker was en
vies omdat troep in de prullenbak hoort.

Het enige wat ik hoefde te doen, is een
melding maken via de app en een foto
mee te sturen. De volgende dag was er
al een medewerker om de reparatie van
de lantaarnpaal in gang te zetten. En
werd de rommel bij de prullenbakken
opgeruimd’.
Helpt u mee?
Gaat u de app ook gebruiken? Want wij
hebben u als betrokken inwoner nodig
om de stad schoon, heel en veilig te
houden. Meer informatie over hoe u deze
app op uw telefoon zet, leest u op
www.zoetermeer.nl/mijngemeenteapp.
Geen smartphone of tablet?
Ook dan hebben wij uw betrokkenheid

Eikenprocessie
rups gezien?

nodig. U kunt nog altijd een melding
openbare ruimte doen via
www.zoetermeer.nl/contactformulier of
telefonisch via 14 079.

Werken aan de weg
■ DUITSLANDLAAN

■ ABDISSENBOS

Het asfalt aan de Duitslandlaan is aan vervanging toe. Van
7 juni tot en met 17 juni 2022 kan er daarom geen verkeer
rijden op de Duitslandlaan. Het frezen van het asfalt vindt
overdag plaats op woensdag 15 juni vanaf 07.00 uur. In de
nacht van 15 op 16 asfalteert de aannemer de weg.

Ook het asfalt aan het Abdissenbos is toe aan vernieuwing.
Het Abdissenbos is daarom van 7 juni tot en met 8 juli 2022
afgesloten voor verkeer.

Omleidingsroute
Het Theaterplein, de Berlijnstraat en de ingang van de
parkeergarage blijven zo goed mogelijk bereikbaar via de
Denemarkenlaan of Luxemburglaan. Hoe u daar komt, leest u op
de borden met een omleidingsroute.
De parkeergarage aan de Duitslandlaan is dicht op:
• 9 juni van 9.00 uur tot 16.00 uur
• 10 juni van 7.00 uur tot 16.00 uur
• 15 juni van 7.00 uur tot 16 juni 7.00 uur

Wat betekent dit voor u?
Van 7 juni tot en met 26 juni 2022 vinden werkzaamheden
plaats aan het gedeelte Fonteinbos - Voorweg. Het Haagsebos
blijft dan bereikbaar via het parkeerterrein van het Fonteinbos.
Van 27 juni tot en met 8 juli 2022 is het stuk Belvederebos Fonteinbos aan de beurt. Het Belvederebos blijft bereikbaar
via de Meerzichtlaan. Voor verkeer naar het Fonteinbos en het
Haagsebos is een omleiding via de Voorweg.
Totaaloverzicht werkzaamheden
Wilt u alle werkzaamheden in Zoetermeer bekijken? Kijk dan op
www.bereikbaarzoetermeer.nl.

De eerste eikenprocessierupsen zijn er
weer. Dat is iets eerder dan verwacht;
mogelijk door het warme en droge
voorjaar. De eikenprocessierups
heeft brandharen. Deze brandharen
kunnen jeuk, bultjes en oogklachten
geven. De gemeente werkt samen
met een aannemer om de rups te
verwijderen. Dat gebeurt zonder
bestrijdingsmiddelen. Heeft u in de
stad de eikenprocessierups gezien? Dit
kunt u melden via
www.zoetermeer.nl/melding-doen.

VOLG DE GEMEENTE ZOETERMEER:
facebook.com/gemeentezoetermeer
twitter.com/gemzoetermeer
@gemeentezoetermeer

Van de gemeenteraad
Dinsdag 7 juni
commissievergaderingen
Op dinsdag 7 juni 2022 zijn er weer
commissievergaderingen. U bent van harte welkom
de vergaderingen te volgen vanaf de publieke tribune.
Ook kunt u meekijken via de internetuitzendingen. De
commissie Plenair begint om 19.30 uur in de raadzaal;
de commissies Stad (raadzaal) en Samenleving
(commissiezaal) beginnen om 21.00 uur.
Onderwerpen en internetuitzending
Wilt u weten welke onderwerpen worden besproken?
Bekijk dan de meest actuele agenda en bijbehorende
stukken in de kalender in het raadsinformatiesysteem

iBabs op www.zoetermeer.nl/gemeenteraad.
Hier kunt u de vergaderingen ook live volgen via internet
of terugkijken (ook met ondertiteling) op een moment dat
het u uitkomt.
Spreekrecht
Het is mogelijk om gebruik te maken van het spreekrecht.
Aanmelden voor het spreekrecht kan tot op de dag van
de vergadering uiterlijk tot 12.00 uur. U kunt hiervoor
een e-mail toesturen aan griffie@zoetermeer.nl. Er wordt
dan contact met u opgenomen. Wilt u inspreken? Meer
informatie vindt u op www.zoetermeer.nl/gemeenteraad
onder ‘Denk & doe mee’.
Denk & doe mee
Als u niet in beeld wilt komen tijdens het inspreken, kunt u

de gemeenteraad een brief of e-mail sturen 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. Alle contactgegevens vindt u op
www.zoetermeer.nl/gemeenteraad. Meldt u zich hier
ook aan voor de nieuwsbrief van de raad. Dan ontvangt
u na elke raadsvergadering het laatste nieuws over de
besluiten van de gemeenteraad per e-mail. Tenslotte is de
gemeenteraad er voor u!
Volg de raad
@raadzoetermeer
GemeenteraadZoetermeer

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

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

Zoetermeer is de plek

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

Of u nu op zoek bent naar een veelzijdig
vrijetijds- of woningaanbod en of u nu een
ondernemer of student bent: Zoetermeer
is de plek.
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Evenementen en activiteiten in juni
We kunnen deze maand weer
genieten van de leukste
activiteiten en evenementen in
Zoetermeer! Zonnetje erbij,
drankje in uw hand en genieten
van de leukste muziek. Er is voor
iedereen iets te doen! Op
www.zoetermeerisdeplek.nl/
evenementen-in-juni hebben we
hebben we de activiteiten en
evenementen in de maand juni in
Zoetermeer op een rijtje gezet.
Zet ze alvast in uw agenda.

horecagelegenheden in het
centrum van Zoetermeer. De
alweer 28ste editie van het
jaarlijkse Zoetermeer Blues
Festival!

Rastaplas on the move
Wilt u alvast in de Jamaicaanse
sferen komen voor Rastaplas op
15 en 16 juli? Dat kan! Op
zaterdag 11 juni kunt u op het
Nicolaasplein bij de Dorpsstraat
gratis genieten van drie
reggaebands.
Zoetermeer Blues Festival
Beleef dit weekend de sfeer van
blues en meer op dit 3-daagse
muziekevenement van 3 tot en
met 5 juni. Een flinke dosis
veelzijdig live entertainment op
meerdere podia en bij

Kom Erbij Festival
Nieuw: het Kom Erbij Festival in
Zoetermeer! Op zaterdag 11 juni
is dit festival ‘gratis’ te bezoeken
op de Markt en rondom het
Dobbe-eiland plaats. Met een

groot scala aan sportieve
activiteiten is dit hét festival voor
jongeren tussen de 12 en 25 jaar.
Zij kunnen hier na de
coronapandemie weer in
beweging en verbinding komen.
Jongeren kunnen zich uitleven met
onder andere: straatvoetbal, een
kickbox clinic, Formule 1 gaming
en banden wisselspel, bootcamp
clinic, duiken, VR-gaming,
dansworkshops en een Striker
Wipe Out attractie.
Dag van de Architectuur
Op zaterdag 18 juni is de Dag van
de Architectuur 2022. U kunt die
dag nieuwe en speciaal
opengestelde gebouwen in
Zoetermeer bezoeken. Er draait
een film, er is een tentoonstelling,
dé bijzondere stadsmaquette is te

bezoeken en er zijn leuke
kinderactiviteiten. Het thema van
deze landelijke dag is (T)huis:
Thuis in het groen, Thuis aan het
water, Thuis in het dorp, Thuis in
de nieuwe stad. Kortom; voel u
thuis in Zoetermeer 60 jaar New
Town!
Meer activiteiten en evenementen in Zoetermeer
Naast deze evenementen kunt u in

Zoetermeer ook heerlijk genieten
van kunst en cultuur. Bekijk
bijvoorbeeld de voorstellingen,
concerten en activiteiten bij het
Stadstheater en Poppodium
Boerderij! Bezoek Museum De
Voorde, het Nationaal Videogame
Museum en Kunstgarage Franx.
Ontdek het verrassend veelzijdige
aanbod aan cultuur in Zoetermeer.
Bekijk bijzondere films die u zullen
bijblijven bij Filmhuis Cameo. Er is
voor iedereen iets te beleven!
Op www.zoetermeerisdeplek.nl/
agenda vindt u een overzicht van
de leukste activiteiten en
evenementen in de stad. Een
actief dagje uit of een relaxed
weekendje in Zoetermeer. Er is
voor iedereen iets te doen!

WAT MAAKT ZOETERMEER VOOR U DÉ PLEK?
We nodigen inwoners, bezoekers, studenten en bedrijven in
Zoetermeer van harte uit om te
laten zien hoe veelzijdig de
stad is. Heeft u vragen over

www.zoetermeerisdeplek.nl

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

@zoetermeerisdeplek

Bureau Citymarketing via ditisdeplek@zoetermeer.nl

Bureau Citymarketing
Zoetermeer? We gaan graag
met u in gesprek via
e-mailadres
ditisdeplek@zoetermeer.nl!

www.zoetermeer.nl

Themapagina: Fitscan
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Fitscan senioren (55+) en leefstijlmarkt –
maandag 27 juni
In de wijk Centrum vinden op maandag 27 juni een ﬁtscan voor senioren (55+) en
een leefstijlmarkt plaats.
Fitscan
Een fitscan geeft u een globaal inzicht in
uw algehele lichamelijke fitheid. Samen
met een fysiotherapeut loopt u de scan
door. De scan duurt ongeveer 20 minuten
en daarna volgt een adviesgesprek. Hier
bespreekt u wat goed gaat en waar nog
verbeterpunten liggen. De professional kan
u adviseren over de juiste vervolgstappen
of een sport- of zorgaanbieder.

Leefstijlmarkt
Na de fitscan bent u van harte welkom op
de leefstijlmarkt. Hier zijn verschillende
welzijnsorganisaties en sportaanbieders om
u te inspireren op het gebied van voeding,
beweging en mentale gezondheid. Op
deze markt kunt u al uw vragen
stellen.

Leefstijlmarkt

De markt is openbaar.
We organiseren deze samen met
het Oranje Nassau College.
De leefstijlmarkt is open
van 14:30 – 17:00 uur op de
parkeerplaats van de
school, Clauslaan 4.

Partners
Dit zijn de partners die de ﬁtscans en de leefstijlmarkt mede mogelijk maken:
•
•
•
•
•

SGZ
InZet
Plicare
GGD Haaglanden
Gouden Hart Diëtisten

Leefstijlmarkt en ONC Zomerfair
De leefstijlmarkt organiseert de gemeente in
samenwerking met Oranje Nassau College,
op de parkeerplaats van de school. Op
diezelfde parkeerplaats organiseert het Oranje
Nassau College ook de ONC Zomerfair.
Op deze markt verkopen leerlingen eten en
handgemaakte attributen om geld op te halen
voor een zusterschool in Kenia. Het gaat om
een middelbare school met ongeveer 120
leerlingen. En het opgehaalde geld? Dat gaat
naar een nieuwe keuken voor de zusterschool.

Beide markten zijn openbaar en toegankelijk
voor jong en oud. De markten zijn voor
iedereen die geïnteresseerd is in voeding en
beweging of die een bijdrage wil leveren aan
het goede doel.
Tijd:
14:30 – 17:00 uur
Adres: Clauslaan 4

• Together in Motion
Fysiotherapie
• Fysiopractice
• Fysiotherapie
Stadscentrum

•
•
•
•

FysiOK
Fysio Dunant
Oranje Nassau College
Gemeente Zoetermeer

Inschrijven ﬁtscan
U kunt zich inschrijven voor de ﬁtscan
via www.sportpas.nl/zoetermeer.
In de menubalk bovenin vindt u het
aanmeldformulier. Er is een beperkt
aantal plekken: vol is vol.
Wie zich als eerste inschrijft, is ook als
eerste aan de beurt.

Locatie en
tijdstip ﬁtscans
De ﬁtscans vinden plaats tussen 9:00
en 15:00 uur in de wijk Centrum bij
diverse fysiopraktijken. Na inschrijving
ontvangt u meer informatie over het
tijdstip en de locatie.

www.zoetermeer.nl

Themapagina: Gemma Smid Architectuurprijs 2022
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Gemma Smid
Architectuurprijs 2022

Stem ook voor de
PUBLIEKSPRIJS!
Zoetermeer staat vol met bijzondere gebouwen. Daarom wordt de Gemma Smid
Architectuurprijs voor de negende keer uitgereikt. Traditiegetrouw vindt dat plaats
tijdens de Dag van de Architectuur, op zaterdag 18 juni.
De prijs is genoemd naar oud-wethouder Wonen Gemma Smid-Marsman, voor
haar inzet voor de architectuur in Zoetermeer. Naast een vakjuryprijs is er ook
een Publieksprijs. Stemt u ook mee?
De nominaties
Vijf gebouwen die de afgelopen twee jaar zijn gebouwd, zijn genomineerd. Een vakjury bepaalt
welke architect de Gemma Smid Architectuurprijs krijgt. Daarnaast krijgt het gebouw met de meeste
stemmen de eretitel Gemma Smid Publieksprijs 2022. Welk gebouw vindt u het mooist? U kunt
stemmen tot zaterdag 18 juni 15.00 uur via www.architectuurpuntzoetermeer.nl/architectuurprijs.

Project: Stadskwartier Palenstein, Schepenenveld e.o. Zoetermeer
ONTWERP: LEVS architecten
OPDRACHTGEVER: WONINGCORPORATIE DE GOEDE WONING
Nieuw sociaal hart als scharnier
Het appartementengebouw met winkels heeft hoogteaccenten, doorkijkjes tussen de torens en
verhoogde binnentuinen. Het plein vormt het hart van een nieuw leefmilieu in Palenstein. Van een
anonieme omgeving werd een woon- en werkgebied gemaakt dat rondom varieert in sfeer.

Project: ’t Oude Huis, Dorpsstraat 7, Zoetermeer
ONTWERP: JOOST BOSHUIZEN ARCHITECTUUR I STUDIOJBA
OPDRACHTGEVER: L.S. HOLDING, DE EERSTE VERDIEPING
Naast de rode beuk
Dit statige Rijksmonument uit 8172 is gebouwd als burgemeesterswoning. Daarna werd het
tandartsenpraktijk, gemeente-kantoor en tot 2018 Stadsmuseum Zoetermeer. De nieuwe uitbreiding
voor trainingen is zorgvuldig ingepast in de beeldentuin en zoekt het contrast met het oude gebouw.

Project: Kindcentrum De Entree, Overwater 1, Zoetermeer
ONTWERP: LIAG architecten
OPDRACHTGEVER: GEMEENTE ZOETERMEER / UNICOZ
Uitdagende leeromgeving
Het open onderwijsconcept komt terug in de opzet van het gebouw. In het middengebied liggen
de leerateliers met thema’s zoals theater, bouwatelier en huishoek, media-atelier en ontdek-atelier.
Kindgericht, talentgericht en toekomstgericht zijn de kernwoorden.

Project: Stadsboerderij Balijhoeve , Adres: Kurkhout 100, Zoetermeer
ONTWERP: RALPH GOUTIER STADSARCHITECT ZOETERMEER
OPDRACHTGEVER: GEMEENTE ZOETERMEER
Ontmoetingspunt in de wijk
De Balijhoeve werd gebouwd in 1992 als modelkinderboerderij voor de Floriade. Het hoofdgebouw
is nu gerenoveerd en net als de stallen uitgebreid. De nieuwe uitbreidingen en overkappingen sluiten
naadloos aan op de oorspronkelijke gebouwen en karakteristieke daken.

Project: Kantoorgebouw Sasma, Willem Dreeslaan 301, Zoetermeer
ONTWERP: HOUWELING ARCHITECTEN
OPDRACHTGEVER: SASMA
Modern en licht
Het kantoorgebouw is van binnenuit ontworpen, volledig op maat voor de opdrachtgever. Het is
gericht op optimale gezonde werkplekken, functionaliteit en duurzaamheid. De uitstraling is zowel
binnen als buiten heel ruimtelijk. Wie goed kijkt, ziet in de gevel een s-vorm.

Organisatie: ArchitectuurPunt Zoetermeer i.s.m. gemeente Zoetermeer, Schatbewakers en Netwerk Zoetermeer. Fotografie: Alex Berendsen en Ben Vulkers

Stem voor de publieksprijs via www.architectuurpuntzoetermeer.nl/architectuurprijs

www.zoetermeer.nl
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‘Palenstein is een wijk waar je echt trots op kunt zijn’
Als hij door de wijk ﬁetst wordt wijkwethouder Robin Paalvast altijd overvallen
door een gevoel van trots. Op welke bergen er hier verzet zijn, en welk resultaat er
hier behaald is. Want ga er maar aan staan; de transformatie van een grauwe wijk
met voornamelijk hoogbouw, naar een wijk met een gezonde kleur op de wangen,
gevarieerde toekomstbestendige bebouwing en vriendelijke, gastvrije bewoners.
‘Palenstein is een wijk waar je echt trots op kunt zijn.’
‘Palenstein was een van de eerste
nieuwbouwwijken in Zoetermeer’, vertelt
Paalvast. ‘Toch heeft de wijk door de
jaren heen door een grauwe uitstraling en
leefbaarheidsproblemen een minder goede
naam gekregen.’ Hoogste tijd dus om hier
iets aan te doen. ‘Als wethouder heb ik,
net als mijn voorgangers altijd het verschil
willen maken voor de stad. Ik ben dan ook
blij als ik zie hoe snel dingen in positief
opzicht aan het veranderen zijn. Je merkt
dat mensen die er wonen echt trots zijn
op hun wijk. En dat mensen die er vroeger
woonden maar wat graag weer terug
willen naar hun oude stek. Ik mag nu dan
misschien de eerste palen slaan en lintjes
doorknippen; we hebben het met zijn allen
gedaan.’

Foto: Robbert Roos

In 2005 tekenden de corporaties
De Goede Woning, Vestia
en Vidomes samen met de
gemeente Zoetermeer een
Samenwerkingsovereenkomst voor
de herstructurering van Palenstein.
Daarin staan afspraken over de
renovatie en sloop van een groot
aantal sociale huurwoningen,
welzijnsvoorzieningen en de
nieuwbouw van een mix van sociale
huurwoningen en koopwoningen
en nieuwe welzijnsvoorzieningen
in de wijk. In 2012 is de wijkvisie
Palenstein vastgesteld. Daarin
zijn de plannen van de wijkvisie
voor de herstructurering juridisch
vastgelegd. De vernieuwde wijkvisie
beschrijft een gezinsvriendelijke,
groene en levendige stadswijk,
waarin rekening is gehouden met
de wensen van bewoners. Hoog- en
laagbouw wisselen elkaar af in een
prettige wijk met een parkachtig
karakter. Vrijwel het hele openbare
gebied ondergaat een nieuwe
inrichting. Met veel groen en water,
waaronder een nieuwe singel en
een waterspeelplaats. Palenstein
krijgt ook een betere aansluiting op
de omliggende wijken (Oude Dorp,
Stadshart, en Culturele As). Om de
wijkvisie te kunnen realiseren, zijn
vijf galerijflats gesloopt. Daar is een
gevarieerde nieuwbouw voor terug
gekomen. In totaal worden zo´n ruim
700 nieuwe woningen gebouwd,
3.500 m2 aan winkels en 2.000 m2
aan maatschappelijk onroerend
goed.

Samenstelling van de wijk
Voorheen domineerden vooral
hoogbouwwoningen in de wijk. Nu is
bewust gekozen voor een gevarieerdere
mix van midden- en sociale huurwoningen,
koopwoningen en appartementen. Stuk
voor stuk aardgasvrij en nul-op-demeter. Daarmee zijn de woningen niet
alleen toekomstbestendig, maar door de
huidige energieprijzen ook financieel erg
aantrekkelijk. ‘Je merkt dat door die mix
de samenstelling van de wijk anders is
geworden’, legt Paalvast uit. Bewoners
van woningen die zijn afgebroken kregen
voorrang bij het verkrijgen van een nieuwe
woning. Dat is ook weer goed voor de
doorstroming op de woningmarkt. ‘Het
merendeel van de bewoners is dik tevreden
en iedereen is erg betrokken bij de wijk.
Een heel verschil met de anonieme
galerijflats die er eerst stonden. Daar wist
je bij wijze van spreken niet eens wie je
buren waren.’ Ook de inrichting van de wijk
zelf werd aangepakt. Hoog- en laagbouw
wordt afgewisseld met stukken groen en
een fraaie singel die door de wijk stroomt.
Lange zichtlijnen geven de wijk een open
karakter.

Foto: Robbert Roos

Aardgasvrij Palenstein
De gemeente, woningcorporaties en
Stedin hebben Palenstein als een van de
eerste nieuwbouwwijken van Zoetermeer
bewust aangewezen als eerste wijk
voor het aardgasvrij maken van de
voorraad woningen. Herstructurering
met sloop en nieuwbouw en groot
onderhoudsprojecten staan op de
planning. Dit biedt extra kansen voor
verduurzaming van het woningbestand van
de woningbouwcorporaties. Gezamenlijk
hebben de corporaties ongeveer 70
procent van alle woningen in de wijk in
bezit. ‘Zij zijn daarom een belangrijke
partner om Palenstein aardgasvrij te
maken.’ In maart 2017 ondertekenden
de gemeente Zoetermeer, netbeheerder
Stedin en de woningcorporaties Vidomes,
De Goede Woning en Vestia de Green Deal
Palenstein aardgasvrij. Met als einddoel om
gezamenlijk te werken naar een aardgasvrij
Palenstein in 2040.
Nulopdemeterwoningen
Bij een omvangrijk project als de
transformatie van een woonwijk gaan
er altijd dingen anders dan vooraf
gepland. ‘Als je vooroploopt, dan heb je
ook te maken met aanloopproblemen’,
geeft Paalvast eerlijk toe. ‘Die losten de
corporaties op een juiste manier op, zodat

de bewoners nu de lachende derde zijn.
Zij hebben dankzij hun nul-op-de-meterwoning geen last meer van stijgende
energieprijzen. In sommige gevallen
krijgen ze zelfs geld terug omdat ze meer
opgewekt hebben dan ze verbruiken. Hoe
leuk is dat.’ Sommige zaken stelden we
tussentijds bij. ‘De hele papierwinkel die
voor zulke procedures nodig is neemt veel
tijd in beslag. Het is goed om je dat op tijd
te realiseren zodat je planning niet uitloopt.’
Aansluitingen op een warmtenet
Op dit moment lopen de voorbereidingen
voor het ontwikkelen van de laatste
kavels. ‘De betrokken woningcorporaties
en andere gebouweigenaren maken
de komende jaren stap voor stap de
hoogbouw rond de Willem van Cleeflaan
in Palenstein aardgasvrij’, licht Paalvast
toe. ‘Hiervoor sluiten Vidomes, Vestia,
De Goede Woning, VvE De Verdwenen
Brug en de gemeente Zoetermeer een
samenwerkingsovereenkomst. Hiermee
maken we ongeveer 1.100 woningen
aardgasvrij met inzet van een WKOwarmtenet.’ Ook de gemeentelijke panden
Castellum en Welkom 2 sluiten we aan op
dit warmtenet.
Hartelijk, warm en gastvrij
Al is de wijk nog niet helemaal klaar; als
Paalvast de wijk bezoekt merkt hij dat er
een totaal andere sfeer hangt dan een
aantal jaren geleden. ‘In de wijk woont
nu een kleurrijke mix van mensen met
allerlei verschillende rangen en standen’,
vertelt hij enthousiast. ‘De mensen maken
hier het verschil. Overal word je even
hartelijk, warm en gastvrij ontvangen. Op
mooie dagen komen mensen samen bij
de waterspeelplaats waar hun kinderen
zich vermaken of bij de speeltuin. Of
ze ontmoeten elkaar bij het wijk- en
winkelcentrum. Van jonge gezinnen tot
bewoners die hier graag hun oude dag
door willen brengen. En geef ze eens
ongelijk. De wijk is helemaal klaar voor
de toekomst, ligt op loopafstand van de
winkelgebieden Dorpsstraat en Stadshart
en is gemakkelijk te bereiken per fiets, auto
of openbaar vervoer. Het is met recht een
wijk waar we als stad Zoetermeer trots op
kunnen zijn.’

www.zoetermeer.nl
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Gezocht: nieuwsgierige schrijvers
Misschien schrijft u binnenkort
een artikel over vrijwilligers die
vakantieactiviteiten organiseren voor
kinderen. Of maakt u een vlog over
Zoetermeerders die bij het Rode Kruis
een cursus reanimeren geven.
Vrijwilligerswerk is leuk en divers en dat
willen we uitdragen. Maar die boodschap
willen we niet tot in de oneindigheid
letterlijk blijven herhalen. We willen het
laten zien. Door smeuïge verhalen die
tot actie aanzetten. Door filmpjes waarin
vrijwilligers vertellen waarom ze zoveel
vrije tijd besteden aan hun vereniging.
Door foto’s die laten zien waarom mensen
voor anderen koken of hen helpen bij het
oplossen van geldzorgen.
Nieuwsgierig
Daar hebben we vrijwilligers voor nodig. We
zijn op zoek naar mensen die nieuwsgierig
zijn en willen weten wat anderen drijft.
Die het leuk vinden om te schrijven voor

de website en het Streekblad. Die graag
willen meedenken over de promotie van
vrijwilligerswerk in Zoetermeer.

met u bekijken we waar uw interesses
liggen en op welk gebied u zich zou willen
inzetten.

We willen een groep vormen van meerdere
schrijvers, filmers en fotografen die op
geregelde basis meewerken aan die
promotie. U kunt dan zelf bepalen hoeveel
tijd u erin steekt.

Zoetermeer voor Elkaar
‘We’ zijn de mensen achter het platform
ZoetermeervoorElkaar.nl en dat is hét
platform voor Zoetermeers vrijwilligerswerk.
Een verzamelplaats waar mensen die
vrijwilligerswerk willen doen en organisaties
die vrijwilligers zoeken, elkaar kunnen
vinden. Ook vindt u op het platform
informatie over vrijwilligersondersteuning,
bieden vrijwilligersorganisaties cursussen
aan en kunt u ter inspiratie interessante
verhalen over vrijwilligerswerk lezen.

We bieden een gratis schrijftraining, een
workshop fotografie en een workshop
vloggen aan, zodat u uw vaardigheden kunt
aanscherpen. Schrijfdocent Sylvia Roes
en oud-journalist Yorick Roos (Algemeen
Dagblad) geven de schrijftraining. Samen

Misschien staan uw artikelen of foto’s er
straks ook wel op.
Helpen maakt u happy
Bij Zoetermeer voor Elkaar geloven we dat
iedereen in Zoetermeer het verschil kan
maken. Iedereen kan vanuit zijn interesses
en talenten een positieve bijdrage
leveren. Vrijwilligerswerk is bovendien
leuk, divers en geeft een fijn gevoel. Op
Zoetermeervoorelkaar.nl willen we vraag en
aanbod op het gebied van vrijwillige inzet
bij elkaar brengen zodat er altijd iets te
vinden is dat bij u past.

Zoetermeer voor Elkaar is voor:
• Inwoners die geïnteresseerd zijn in
vrijwilligerswerk.
• Inwoners die al vrijwilligerswerk
doen.
• Vrijwilligersorganisaties die in
Zoetermeer actief zijn.

Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact met ons
op via info@Zoetermeervoorelkaar.nl.

www.zoetermeer.nl
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Nieuwe school voor
Oekraïense kinderen
in Meerzicht
Vanwege de oorlog in Oekraïne biedt Zoetermeer vluchtelingen uit
dit land onderdak. Deze mensen hebben niet alleen behoefte aan
opvang, maar ook aan faciliteiten, zoals onderwijs. Dit zorgde voor
een enorme uitdaging. Binnen een paar weken is het voormalige
schoolgebouw aan het Schansbos opgeknapt en ingericht, om het
te gebruiken voor opvang en onderwijs voor Oekraïense kinderen.
Dankzij sponsoring en de belangeloze inzet en hulp van de volgende
bedrijven en organisaties is dit toch gelukt. Zij hebben kosteloos
de tafeltjes en stoelen verhuisd, het gebouw en het schoolplein
opgeknapt en schoongemaakt en diverse spullen gedoneerd.
Dankzij hun hulp kunnen deze kinderen weer naar school!
Namens de gemeente Zoetermeer, de Nieuwkomersvoorziening
opvang en onderwijs Zoetermeer (NOOZ) en de kinderen:

HEEL ERG BEDANKT!

Verhuisbedrijf HENNEKEN

