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Met de elektrische rolstoel de
natuur in. Kan dat overal?
Zoetermeer wil graag toegankelijk zijn
voor iedereen. Maar hoe toegankelijk
is de stad voor mensen met een
fysieke beperking? In gesprek met
Erica Wouterloot, ervaringsdeskundige
en lid van de Toegankelijkheidsraad
Zoetermeer over de toegankelijkheid
van de natuurtuin, de wegen en het
Zoetermeerse groen.
Erica verplaatst zich al ruim 30 jaar in
een elektrische rolstoel. Dagelijks trekt
ze er met haar hulphond Mak op uit.
Samen genieten ze graag van het vele
groen wat Zoetermeer rijk is. ‘Ik ben
graag buiten in de natuur’, vertelt ze. ‘Dan
kun je in Zoetermeer veel kanten op.’
Toch constateert ze dat niet elk park of
natuurgebied even toegankelijk is als je een
beperking hebt. ‘Veel mensen zijn verrast
dat de natuurtuin in het Westerpark ook
goed toegankelijk is als je een lichamelijke
beperking hebt. Er is een speciale
rolstoelingang en grote delen van de
natuurtuin zijn prima begaanbaar met een
elektrische of handbewogen rolstoel.’
Begaanbaarheid natuurgebieden
Omdat het Westerpark veel verschillende
landschappen laat zien, zijn bepaalde
delen minder geschikt. De rest van het
Westerpark is dankzij de vele asfaltpaden
goed begaanbaar. Dat is niet in elk
natuurgebied zo. ‘In het Balijbos zijn recent

Een week
vol sportieve
activiteiten
Heel veel sport, leuke spellen en
gezelligheid voor jongeren! Dat mag u
verwachten in de week van 8 augustus.
Een week waarin we veel gaan
sporten met diverse sportaanbieders
uit de stad. Maak kennis met nieuwe
sporten en verenigingen. Kortom,
gegarandeerd sportplezier!
Zomerpret in Zoetermeer
Benieuwd naar
alle zomeractiviteiten in
Zoetermeer?
Kijk dan eens op
www.zoetermeer.nl/
zomerpret.
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Zomerfeest
Shakespearezijde
13 augustus
Komt u ook naar buiten, tijdens het
Zomerfeest op zaterdag 13 augustus
op de Shakespearezijde? Samen met
de bewonersgroep De Zijdewevers
organiseren we weer een gezellige
middag. Met verschillende activiteiten
voor jong en oud!

nieuwe paden aangelegd. Die zijn niet
allemaal even goed begaanbaar en op een
aantal plekken voor verbetering vatbaar.’
De asfaltpaden zijn goed berijdbaar met
een elektrische rolstoel. Maar de verharde,
kleinere paden zijn voorzien van een
stoffige bovenlaag. ‘Dat is vervelend voor
mensen met een handbewogen rolstoel. De
ergste scheuren in de paden zijn gelukkig
weggewerkt. Toch zijn er knelpunten
bij aansluitingen op een ander wegdek,
een vissteiger of een brug. Mogelijk
dat de gemeente in nader overleg met
Staatsbosbeheer hieraan verbeteringen
kan aanbrengen. In het Buytenpark zijn
wandelpaden aangelegd met schelpen.
Deze zijn daardoor beter toegankelijk met
een rolstoel.’
Fietspaden
Ook heeft niet elk natuurgebied een
wandelpad. In de Nieuwe Driemanspolder
bijvoorbeeld, zijn de rolstoelgebruikers
aangewezen op het fietspad. Daar
kleven volgens Erica toch nadelen aan.
‘Racefietsers komen soms zo hard voorbij
dat je je een hoedje schrikt. En elektrische
fietsen hoor je vaak niet aankomen. Erg
lastig als je auditief of visueel beperkt
bent. Daar zou meer begrip voor moeten
zijn.’ Een wandelpad zou volgens haar een
uitkomst zijn.
Wildroosters
In sommige natuurgebieden liggen
wildroosters die de dieren binnen het park
moeten houden. ‘Mijn hulphond kan daar
niet overheen. Er ligt vaak wel een pad
naast waar de hond wel overheen kan,
maar de hekken die dat afsluiten zijn vanuit
de rolstoel moeilijk te openen.’ Het komt
ook voor dat er een wildrooster ligt zonder
zo’n doorgang. Dan zit er voor Erica en
Mak niets anders op dan om te keren en op
zoek te gaan naar een alternatieve route.

Overhangend groen
De wegen en voetpaden in Zoetermeer zijn
over het algemeen goed begaanbaar. Het
is vaak het groen aan de zijkant wat voor
problemen zorgt. ‘Soms hangt het zo ver
over de weg of het voetpad dat de bladeren
in je haar zitten als je er langs wilt gaan.
Ook leenscooters, fietsen of stoepborden
die zomaar ergens neergezet worden
leveren problemen op. ‘Problemen door
overhangend groen of een losse stoeptegel
kunnen via de app snel en gemakkelijk
gemeld worden en die problemen lost
de gemeente dan ook meestal direct op.
Foto’s van slecht geplaatste scooters
kunnen per mail naar de verhuurder.’
Toegankelijke speeltuinen
Naast de toegankelijkheid van de
natuurtuin, de wegen en het Zoetermeerse
groen vindt Erica ook toegankelijke
speeltuinen belangrijk. ‘Het zou fijn zijn
als elke wijk een speeltuin heeft die ook
toegankelijk is met een rolstoel of voor
opa’s en oma’s in een scootmobiel.’ De
gemeente kan standaardschommels op
verzoek van buurtbewoners vervangen
door nestschommels. Die schommels
kunnen ook (meervoudig) gehandicapte
kinderen gebruiken.
Toegankelijkheidsraad Zoetermeer
De Toegankelijkheidsraad Zoetermeer
(TR) heeft als missie om Zoetermeer
zo toegankelijk mogelijk te maken voor
inwoners of bezoekers met een beperking.
De TR is een onafhankelijk adviesorgaan.
In juli 2017 stelde het college van
burgemeester en wethouders van de
gemeente Zoetermeer de TR in. Deze
raad geeft de gemeente gevraagd en
ongevraagd advies over het beleid, over
(gemeentelijke) gebouwen en de openbare
ruimte. Zie ook:
www.toegankelijkheidsraadzoetermeer.nl

Activiteiten
Er is een informatiemarkt met
organisaties die actief zijn in de wijk.
Een mooi moment om elkaar weer
te ontmoeten en samen te kijken
naar de verzamelde ideeën om het
speelveldje op te knappen. Om 14.00
bent u welkom voor een gezellige dag
vol met ‘Kom naar buiten’ activiteiten
voor jong en oud, met onder andere
een springkussen, schminken en een
ijscokar.
Kom naar buiten
Samen met organisaties in de wijken
organiseren de gemeente Zoetermeer
en Buurtwerk ontmoetingen bij, voor
én met u. Met als doel: ontmoeten,
luisteren en verbinden. Heeft u vragen,
ideeën of wilt u meer informatie?
Kijk op
www.zoetermeer.nl/komnaarbuiten

Grip op geldzaken
Veel mensen - ook ondernemers hebben een lening, schulden of een
betalingsachterstand. U bent echt
niet de enige. De gemeente helpt u
graag om meer grip te krijgen op uw
geldzaken. Met een korte test op w
ww.geldfit.nl (voor particulieren)
of www.geldfitzakelijk.nl (voor
ondernemers) kunt u uw financiële
fitheid bepalen. Meer weten over hulp
bij geldzaken? Kijk op
www.zoetermeer.nl/hulp-bij-geldzakenen-schulden

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

Zoetermeer 60 jaar New Town
Dit jaar vieren we Zoetermeer 60 jaar New Town! De
geschiedenis van Zoetermeer nam in 1962 een spectaculaire
wending. Zoetermeer werd toen aangewezen als groeikern.
De nieuwe stad moest de woningnood, die ook toen hoog was,
oplossen. Het dorp groeide uit tot een stad met scholen,
winkels en kantoren. De verschillende wijken weerspiegelen
prachtig de architectuur en stedenbouwkundige idealen van de
tijd waarin deze gebouwd werden. Vaak liep Zoetermeer daarin
voorop met allerlei experimentele projecten.
BIJZONDERE STAD
Dit jubileumjaar kunt u, onder de
noemer Zoetermeer 60 jaar New
Town, zien waarom Zoetermeer
zo’n bijzondere nieuwe stad is. Een
groot aantal lokale organisaties
organiseert lezingen, tentoonstellingen, boeken en excursies.
WIJK IN DE SPOTLIGHT:
NOORDHOVE
Water, groen en recreatie. Allemaal
typerend voor een van de groenste
woonwijken van Zoetermeer:
Noordhove. De eerste paal werd
op 3 december 1985 geslagen. De
wijk, in de vorm van een taartpunt,
is vernoemd naar een historische
boerderij uit 1925 aan de
Zegwaartseweg, Noord-Hove. Met
de grote variatie aan bijzondere
woningbouw en de vele recreatiegebieden valt in Noordhove altijd
iets te ontdekken.

DE SLINGER OM
NOORDHOVE-EILAND
Grenzend aan Noordhove vindt u
de Zoetermeerse Plas met het
Noord Aa zwemstrand. Direct langs
het water van de
Noordhovenseplas vindt u een
kenmerkend deel van de woonwijk,
ook wel ‘de slinger om Noordhoveeiland’ genoemd. Het eiland
bestaat uit 60 vrijstaande woningen, omringd door vijvers en singels. Hierdoor liggen alle huizen
aan het water. Via de openbare
voetpaden kunt u dit unieke stukje
Zoetermeer ontdekken.
BIJZONDERE WONINGBOUW
Bij een groene wijk horen natuurlijk
ook ‘groene woningen’. De 35
ecowoningen aan het Sterappelhof
worden verwarmd door zonne-energie. De glazen gevels van
de 14 serrewoningen aan de
Goudreinethof laten veel licht en
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zonnewarmte in de woningen toe.
Noordhove biedt naast groen en
recreatiegebieden veel gevarieerde
woningbouw. Van vrijstaande
woningen tot samengevoegde
bouwblokken die samen de vorm
van een Lotusbloem vormen, u
vindt het hier allemaal.

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

Een verfrissende duik nemen?

Architectuurwandeling
Noordhove
met gids
Wilt u meer
ontdekken
over de groene
wijk
Noordhove?
Dat kan! Deze vrijdag organiseert
Architectuurpunt Zoetermeer een architectuurwandeling door de wijk met een gids.
De gids neemt voor iedere deelnemer een
exemplaar van de route van die dag mee.
Indien mogelijk inclusief een koffiestop en/of
een bezichtiging van een pand op de route.
Het startpunt van de wandeling is
RandstadRailhalte Leidsewallen. Aanmelden
voor de wandeling is verplicht en kan via
www.architectuurpuntzoetermeer.nl/agenda.

We zijn inmiddels volop
aan het genieten van de
zomer en hoge temperaturen. Wilt u even afkoelen, van het zonnetje
genieten op een van de
afgebakende zwemstranden, zwemmen,
duiken, wind- of kitesurfen, kanoën, drakenboot varen of (wind)zeilen? Het kan allemaal bij
de Zoetermeerse plas! Let wel op: bij warm zomerweer kan er
blauwalg in het water zitten. Wilt u weten of u het water in kunt?
Kijk dan op www.zwemwater.nl (bij Noord Aa Zwemstrand &
Speelvijver). Ook leest u op de borden bij het strand zelf of er
blauwalg in het water zit.

Meer inspiratie
Benieuwd naar meer activiteiten en
evenementen in Zoetermeer?
Neem een kijkje op
www.zoetermeerisdeplek.nl/agenda!

Meer tips
In Zoetermeer kunt u deze zomer ook heerlijk ontspannen in het
groen, meedoen met activiteiten en evenementen bezoeken.
Neem voor meer tips een kijkje op www.zoetermeerisdeplek.nl en
laat u inspireren!

www.zoetermeerisdeplek.nl

Restaurants
Wilt u op een warme zomerdag genieten van een lekkere borrel,
lunch of een diner aan het water? Bezoek Restaurant AA-zicht, De
Beren of Happy Moose. U kunt gratis parkeren aan het strand.

@zoetermeerisdeplek

Heeft u een opmerking, vraag of suggestie? Neem contact op met de redactie
van Bureau Citymarketing via ditisdeplek@zoetermeer.nl

‘‘#westerparkzoetermeer’ De foto van de
week is van @idej_. Een mooie foto van
de veelzijdige natuur in Zoetermeer. Wat is uw
favoriete natuur locatie? Deel de foto met
#Zoetermeerisdeplek op Instagram en misschien
komt de foto hier binnenkort voorbij!

