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Nieuwsbrief 
Drakenbootvaren  

 

Op 3 september verzamelde een groep buurtgenoten 
bij het clubhuis van de “The Dutch Dragons”. Die avond 
werden zij ingewijd in de kunst van het drakenbootva-
ren. De drakenbootvereniging heeft een pittige, ook wel 
natte, clinic gegeven waarin naast het peddelen ook het 
maken van starts werden geoefend. Na enig oefenen 
kregen we de slag goed te pakken en konden we in de 
maat een stuk varen. Na een flinke ronde over de plas 
peddelden we onder luid trommelen de wijk in. Zo kon-
den de bewoners van De Leyens eens op een andere 
manier kennismaken met bewoners van Buytenwegh. 
Na een klein uurtje kwamen zoals het heet moe maar 
voldaan terug bij het clubhuis.  
Er moest natuurlijk nog worden nagepraat. Op het ter-
ras van de Happy Moose hebben we de avond afgeslo-
ten. Het is een fantastische avond geworden.  
Foto’s staan op onze site en op Facebook. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij vonden het allemaal zo geslaagd dat het ons een 
goed idee lijkt om vaker dit soort, vaak wat onbekende 
activiteiten te gaan organiseren. Volgend jaar bijvoor-
beeld curling? Ideeën zijn natuurlijk altijd welkom! 
 
 
 
 
 
 
 

IKC en 30 km zone  
 

Op 11 juni vond de tweede inloopavond plaats over de 
plannen rond het Integraal Kindcentrum (IKC) aan de 
Nesciohove. Veel bewoners waren weer aanwezig en 
maakten opmerkingen. Op de site van de gemeente 
staat een notitie met een reactie van de gemeente op 
alle inbrengen (het zogenaamde “2-kolommenstuk”) en 
een weer aangepast plan. N.a.v. de reacties blijkt de 
gemeente besloten te hebben om onze wijk aan te wij-
zen als 30 km zone. Aan begin van de Nesciohove en 
aan het begin van de Timmermanshove staan inmiddels 
borden. 
Wat betreft zo’n 30 km zone blijkt uit onderzoek dat 
een dergelijke zone altijd een gunstig effect op de ver-
keersveiligheid heeft. Overigens gelden voor een 30 km 
zone, anders dan voor een woonerf, geen afwijkende 
voorrangs- of parkeerregels. Wel is het natuurlijk niet 
toegestaan om harder dan 30 km te rijden.  
 
U kunt alle ontwikkelingen rond het IKC zelf volgen. Kijk 
op www.zoetermeer.nl/buytenweghdeleyens bij Pro-
jecten in Buytenwegh De Leyens. Daar staan alle stuk-
ken die op het IKC betrekking hebben. 
Het 2-kolommenstuk en het aangepaste plan staan in-
middels ook op onze internetsite en op Facebook. Bent u 
nog geen lid van onze (uitsluitend voor leden toeganke-
lijke) Facebookpagina en wilt u ook op de hoogte blijven 
van actuele zaken, mail ons dan even. 
 

Bewonersschouw stopt 
 

Sinds 2006 werd de kwaliteit van de wijken in Zoeter-
meer beoordeeld door midden van een “bewoners-
schouw”. Dat was een methode waarbij, zonder tussen-
komst van de gemeente, bewoners zelf de kwaliteit van 
het beheer in de wijken beoordeelden. Een andere 
naam voor de methode was “samen kijken = samen 
werken”. Het schouwen gebeurde aan de hand van een 
lijst met toetspunten zoals de hoeveelheid zwerfvuil, de 
kwaliteit van de groenvoorzieningen en de kwaliteit van 
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de bestrating, en er waren criteria waaraan getoetst 
moest worden. Aan de hand van een boekje met foto’s 
kon worden bekeken of de wijk voldeed aan de eisen 
die de gemeente aan de wijk stelde.  
Ook in onze wijk hebben diverse bewoners regelmatig 
meegedaan het schouwen. Onze wijk bleek overigens 
eigenlijk altijd voor 99% aan de normen te voldoen. De 
reden daarvoor was dat de gemeente de normen in 
verband met noodzakelijke bezuinigingen de laatste ja-
ren behoorlijk had versoepeld waardoor de kwaliteit 
erg slecht moest zijn om niet aan de normen te vol-
doen. 
De gemeente stopt met het project omdat er steeds 
minder deelnemers bleken te zijn.  
 

Kerstborrel 
 

De zomer is eigenlijk nog niet eens zo heel lang geleden 
afgelopen, maar wij willen toch alvast melden dat wij 
op zaterdagmiddag 20 december een kerstborrel willen 
organiseren.  
Het wordt geen kerstmarkt maar een 
gezellige borrel met natuurlijk glüh-
wein en lekkere hapjes in kerstsfeer. 
Wij komen er nog op terug in een vol-
gende nieuwsbrief, maar schrijf de da-
tum alvast in uw agenda. 
 
 

Nieuwe vereniging? 
 

Een paar weken geleden viel bij iedereen een boekje in 
de bus van “Buurtvereniging Buytenwegh De Leyens”. 
Die vereniging is de opvolger van de Hoveniers. Er is 
een nieuw bestuur gekomen met de ambitie om zich 
zowel op Buytenwegh als op De Leyens te gaan richten. 
De naam van de nieuwe vereniging en van hun website 
lijken erg op die van onze vereniging. Ook gaat de 
nieuwe vereniging regelmatig een Nieuwsbrief uitbren-
gen. En evenals bij onze vereniging het geval is, wordt 
de contributie € 12,50 per jaar.  
Het is allemaal erg verwarrend, maar duidelijk is dat wij 
de enige echte bewonersvereniging voor de bewoners 
van onze wijk zijn. Alleen onze vereniging behartigt de 
belangen van de bewoners van onze wijk (de Nescioho-
ve en aanliggende straten).  
De nieuwe vereniging is geen belangenvereni-
ging/bewonersvereniging zoals wij zijn, maar gaat uit-
sluitend activiteiten organiseren in het “buurtcentrum 
Nesciohove 113” (voorheen het “Hovenhonk”). 
Tot slot om de verwarring nog groter te maken: er is 
ook nog een actieve Buurtvereniging Buytenrode, die 

volgens hun eigen site de buurtvereniging van Buyten-
wegh is.... 
Het is zoals gezegd allemaal wat verwarrend maar het 
biedt natuurlijk ook kansen. Het buurtcentrum Nescio-
hove 113” (voorheen het “Hovenhonk”) ligt immers in 
onze wijk. Wij hebben er in het verleden vaker gebruik 
van gemaakt bij allerlei activiteiten, en ook in de toe-
komst zullen wij dat in voorkomend geval natuurlijk 
blijven doen. 
 

 

Advertenties 
 

Wegens verhuizing gratis af te halen: buitentegeltjes 
150 x 150 mm, ± 85 stuks voor 2 m², zwart, vorstbe-
stendig, merk Fiordo type Feren Anticato, zeer geschikt 
om betonnen voordeurdrempel mee te tegelen. Infor-
matie: J. van Doorn, Nesciohove 32; graag eerst bellen 
079-3520801. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leden kunnen gratis advertenties in de Nieuwsbrief plaatsen.  
Bel of mail ons. Voor adressen zie het colofon. 

 

 

Gemeente reageert snel  
 

Zoals u waarschijnlijk weet, kent iedere wijk in Zoeter-
meer een wijkpost. Voor onze wijk is die gevestigd in de 
Hannie Schaftrode 142. U kunt daar terecht voor al uw 
wensen, klachten en ideeën over de wijk en de gemeen-
te. Een vraag? Een probleem in de buurt of in de straat? 
Een idee om de wijk te verbeteren? Bel met het wijk-
team. Het telefoonnummer is 346 9009. 
Het is ons opgevallen dat gemeente de laatste tijd erg 
snel reageert op klachten en meldingen. Is de bestrating 
erg ongelijk? Zijn de struiken te veel uitgegroeid? Is de 
verlichting defect? Meestal is het na één telefoontje 
binnen enkele dagen verholpen. Wij waarderen dit zeer. 
Een pluim voor de gemeente mag natuurlijk ook eens 
worden gegeven. 
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