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Nieuwsbrief
Bestrating 

 

De bestrating in onze wijk is slecht, zeker sinds het rooi-
en van bomen een paar jaar geleden. En na de werk-
zaamheden aan de gasleidingen is dat nog veel erger 
geworden. Al ruim 40 jaar is er geen groot onderhoud 
gepleegd. Waar dat acuut nodig was, is zo voor en na 
wat herbestraat, maar dat heeft de bestrating als geheel 
geen goed gedaan. 
 

Wij zijn eind juni 
naar de gemeente 
geweest om te pra-
ten over de moge-
lijkheden van her-
bestrating. De ge-
meente heeft er 
gelukkig begrip voor 
dat herbestrating 
inmiddels noodza-
kelijk is.  
Het was overigens een goed moment want deze zomer 
laat de gemeente de tweejaarlijkse inspectie van de be-
strating van heel Zoetermeer uitvoeren. Dat leidt in het 
najaar tot een meerjarenprogramma voor de komende 5 
jaar. Een mogelijk gevolg van herbestrating is dat de 
huidige karakteristieke bestrating verdwijnt omdat de 
gemeente bij nieuwe bestratingen uitgaat van standaard 
klinkers. Bovendien is handmatig bestraten in de huidige 
vorm erg duur.  
 

Of er bestraat gaat worden en hoe dat gaat gebeuren, is 
allemaal nog onzeker. En áls wordt besloten tot nieuwe 
bestrating en áls onze wijk in het meerjarenprogramma 
wordt opgenomen, dan zal dat bovendien zeker niet op 
korte termijn gerealiseerd zijn. 
 

Wij hebben afgesproken om bij alle bewoners te polsen 
wat de opvattingen zijn rond bestrating en onderhoud. 
Inmiddels is een brief onder alle bewoners verspreid om 
iedereen te informeren over de mogelijke ontwikkeling 
en te vragen naar ieders mening en ervaringen. Wij ho-
pen natuurlijk dat zoveel mogelijk bewoners reageren. 
 
 
 

Water 
 

Klimaatverandering, je kan niet meer om het woord 
heen. Een erg groot probleem dat door de omvang bijna 
niet voelt als iets waar je zelf iets mee kan doen. Dat is 
gelukkig niet waar! Er zijn veel zaken die je zelf op kan 
pakken en die geen enorme verbouwingen of grote in-
vesteringen vergen. In dit item in de nieuwsbrief zullen 
we steeds een ander ‘projectje’ voorstellen of adviseren. 
Mochten jullie zelf nog leuke voorbeelden en/of tips heb-
ben horen we die graag, dan plaatsen we die op de web-
site, op Facebook en in de nieuwsbrief. 
 

Het onderwerp voor deze keer is ‘water’. Iets waarvan 
we in deze wijk behoorlijk wat hebben. Maar ook iets 
waarvan we steeds meer en in kortere periodes over ons 
heen krijgen. Door de klimaatsverandering worden de 
buien heftiger en de tussentijdse droge periodes erger.  
Dit zijn zaken waar we in ons jaren 70 wijkje rekening 
mee moeten gaan houden. Hemelwaterafvoeren en 
dakgoten zijn niet berekend op deze grote buien. Daar-
naast is er ’s zomers veel dorstig groen in onze tuinen te 
vinden. Om met deze klimaatveranderingen om te gaan 
zijn veel kleine aanpassingen mogelijk. Op 
www.rainproof.nl is hier veel informatie over te vinden. 
 

Regentonnenactie 
 

Een andere optie is het koppelen van regentonnen aan 
je regenpijpen. Voordelen van het tijdelijk opvangen van 
regenwater zijn: 
 

• Door regenwater op te vangen 
en te gebruiken bespaar je kost-
baar drinkwater. 

• Het voorkomt onnodige belas-
ting van het hemelwaterriool. 

• Voorkomen dat het gevallen 
regenwater richting je huis 
stroomt. 
 

Om hierbij te helpen willen we als wijkvereniging een 
‘regentonnenactie’ opzetten. De regenton is de meest 
eenvoudige manier om regenwater te benutten. Boven-
dien is het een regenwaterbuffervoorziening die gemak-
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kelijk te installeren is bij woningen. We willen in overleg 
met de gemeente onderzoeken of er een subsidiemoge-
lijkheid bestaat voor deze actie. 
 

Zonder subsidie moet je denken aan kosten van circa 
€100 euro voor een ton van rond de 120 liter. We gaan 
nog wat meer uitzoeken over het onderwerp en komen 
dan bij jullie terug! 

Reimarkt 
 

Ook in Zoetermeer is, mede dankzij een opstartsubsidie 
van de gemeente, de Duurzame Renovatiewinkel Rei-
markt gestart. Dat is een centraal punt waar inwoners 
informatie kunnen krijgen over energiezuinig wonen. De 
Reimarkt helpt bewoners bij het maken van keuzen rond 
duurzaamheid.  
 

Zij zoeken samen met u naar 
duurzame maatregelen, wat 
het kost en wat de opbreng-
sten zijn.  
 

Reimarkt helpt ook met het aanvragen van subsidies en 
met het zoeken naar financiering. Alle diensten zijn vol-
ledig gratis. Ook het opvragen van offertes is kosteloos. 
 

Door hun ervaring op het gebied van energiezuinig wo-
nen, kunnen zij bovendien op basis van een paar foto's 
van een woning een advies uitbrengen over de meest 
geschikte energiezuinige investeringen voor de betref-
fende woning. Bij dit advies zit ook een berekening van 
de kosten voor uitvoering van de investering(en). De 
foto's kunnen eenvoudig geüpload worden in hun Foto 
App (www.reimarkt-zoetermeer.nl/dienst/foto-app). 
 

Wanneer een offerte naar wens is, kunnen bewoners 
opdracht geven tot uitvoering. Pas dan worden er kosten 
gemaakt. Het hele traject tot aan de uitvoering is volle-
dig kosteloos en vrijblijvend. 
 

Parkeeroplossingen 
 

Begin juni zijn wij naar een bijeenkomst van de gemeen-
te geweest over de korte-termijn-parkeeroplossingen in 
de Schouwen- en Hovenbuurt. De aanleiding daarvoor 
was een motie die tijdens de raadsvergadering over de 
Holland Outlet Mall, de HOM, was aangenomen om on-
derzoek te doen naar oplossingen voor de huidige par-
keerproblemen in de Schouwen- en Hovenbuurt. Dat 
onderzoek is uitgevoerd door bureau Spark, dat zijn be-
vindingen presenteerde aan de bewoners, zodat die 
daarop konden reageren alvorens de bevindingen aan de 
raad worden voorgelegd. Ook al is het reëel om te ver-
onderstellen dat de parkeerdruk met de komst van de 
HOM nog groter wordt, ging de bijeenkomst alleen over 

het onderzoek omdat de motie alleen over het oplossen 
van de huidige problemen ging. 
 

Omdat de problematiek in de wijken (en soms zelfs in de 
straten) erg van elkaar verschilt (de situatie rond Tele-
performance is bijvoorbeeld heel anders dan in onze 
wijk), is het moeilijk om één oplossing te vinden. Bij de 
bijeenkomst, waar ruim 100 belangstellenden aanwezig 
waren, presenteerde bureau Spark 8 mogelijke oplossin-
gen, zoals meer handhaven, blauwe zone verkorten naar 
1½ uur, betaald parkeren i.p.v. blauwe zone, overleg met 
werkgevers zoals AIVD en Monteverdi over gebruik van 
de eigen parkeerplaatsen, vervang betaald parkeren 
door blauwe zones etc. 
 

De conclusie van de bijeenkomst was dat het meeste 
werd verwacht van meer handhaven (al waren er ook 
bewoners die daar niet op zaten te wachten omdat door 
het waterbedeffect het probleem zich dan naar hun wijk 
zou verplaatsen), en het door werkgevers beter benut-
ten van parkeerplaatsen op eigen terrein. Na verwerking 
van de suggesties zal bureau Spark zijn bevindingen bin-
nenkort aan de gemeenteraad presenteren. 
 

Duurzaamheid: Peerby 
 

Heel makkelijk spullen van buren kan lenen zodat je ze 
niet zelf hoeft te kopen… Ik denk dat iedereen de situa-
tie wel herkent, je moet wat plinten knippen maar een 
plintenknipper heb je niet. Je wilt een haag snoeien 
maar een snoeischaar heb je niet… Dan kan je hem ko-
pen, of je zet een oproepje op Peerby!  
 
 

 
 
 
 
Buren, wijkgenoten die een plintenknipper of snoei-
schaar hebben liggen, kunnen dan reageren en jij kan 
aan de slag. Hiermee kunnen we voorkomen dat ieder-
een maar spullen moet kopen die slechts een of enkele 
malen gebruikt worden. Je kan de app gratis downloa-
den op je telefoon en direct aan de slag. 
 

Colofon 
 www.albertshoven.nl  
 voorzitter: Liselotte Gips, Staringhove 20, 3229233 
 secretaris: Wim Tijbosch, van Schendelhove 9, 3513644 
 penningmeester:  Mies Groenewegen, Nesciohove 83, 3514573  
 bestuursleden:  
 Ton van der Lee, Roelantshove 39, 3510925 
 Erik van Velzen, Willem Paaphove 4, 3414822 
 Marjon Kleefstra, van Schendelhove 4, 06 - 40116774 
 Tool-o-thee: René Jacobs, Nesciohove 89, 06 - 29129360 
 redactieadres: van Schendelhove 9, info@albertshoven.nl 

http://www.reimarkt-zoetermeer.nl/dienst/foto-app
http://www.albertshoven.nl/

