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Nieuwsbrief
Lentefeest!
Geleidelijk wordt het weer
voorjaar en gaan wij weer
genieten van het mooie weer.
De komst van het voorjaar
willen wij dit jaar vieren met
een lentefeest voor jong en
oud. Het feest vindt plaats op
zondagmiddag 9 april. Voor
de gezelligheid -en ook voor
het geval het mocht regenenworden er tenten opgezet in
de Van Schendelhove.
Natuurlijk zorgen wij dat er weer voldoende drankjes en
lekkere hapjes zijn. Wij hopen dat zoveel mogelijk bewoners zullen komen om daarvan te genieten, en om
gezellig wat met medebewoners te praten.

Kom naar het lentefeest
Wanneer: zondagmiddag 9 april
Tijd:
van 15.00 tot 18.00 uur
Opbouwen: vanaf 13.00 uur
Waar:
van Schendelhove
Thema:
Oud Hollandse spelletjes

en voor de wat jongere bewoners uit de wijk zijn ze ook
beslist aardig. De spellen zijn tijdloos en favoriet, zowel
bij kleine als bij de wat grotere kinderen omdat zij ze
niet kennen. Het is weer eens wat anders dan digitaal
vermaak! De Oud Hollandse spelletjes, die soms helaas
wat in de vergetelheid zijn geraakt, verliezen nooit hun
charme en zowel u als uw kinderen zullen er beslist veel
plezier aan beleven.
Het paaseieren zoeken dat rond Pasen meestal voor de
kinderen wordt georganiseerd, zal dit jaar overigens niet
doorgaan omdat het schoolterrein niet beschikbaar is en
het lentefeest dit jaar daarvoor in de plaats komt. Natuurlijk wordt er tijdens het lentefeest wel voor voldoende chocolade paaseitjes gezorgd!

Ledenvergadering
Op donderdag 23 februari vond de jaarlijkse algemene
ledenvergadering plaats. Terugkijkend op het vorig jaar
constateerde de voorzitter dat er weer veel gebeurd
was, zoals het uitbrengen van lustrumboek ‘40 jaar Albertshoven’ en de acties rond verduurzaming.
Belangrijker is het natuurlijk om vooruit te kijken. Er
werd gesproken over de ontwikkelingen rond het IKC en
het HOM maar ook over mogelijke activiteiten in 2017
zoals de voorjaarsactiviteit op 7 april. Elders in deze
nieuwsbrief leest u meer daarover.
Andere ideeën die ter sprake kwamen, waren: vleermuizen kijken (op veel plaatsen in de wijk hangen immers
allerlei typen vleermuiskasten), wilgen knotten (een
activiteit voor de wat oudere kinderen) en het door kinderen laten meeprikken van zwerfvuil met de Pensionado’s. Het bestuur en de Kidsclub werken dit verder uit.
Nieuwe bestrating

Oud Hollandse Spelletjes
Het thema van het voorjaarsfeest is Oud Hollandse Spelletjes. Samen spelletjes doen is natuurlijk altijd leuk. Met
de Oud Hollandse spelletjes kunt u teruggaan in de tijd

Ook kwam aan de orde dat het bestuur in overleg is met
de gemeente om de mogelijkheden van nieuwe bestrating te bezien. Die is erg slecht geworden, mede door de
bomenkap een paar jaar geleden en de recente werkzaamheden van Stedin aan de gasaansluitingen.
Omdat de meeste bewoners de karakteristieke bestrating graag willen behouden, is met de gemeente gesproken over de mogelijkheid van twee begrotingen (een
i.v.m. eventuele extra kosten voor behoud van de kin-
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derkopjes). Ook kan worden nagedacht over een koppeling aan duurzaamheid en beter waterbeheer. Daartoe
zal overleg moeten plaatsvinden met het Hoogheemraadschap. Het bestuur werkt dit verder uit en natuurlijk
houden wij u op de hoogte.
Nieuwe voorzitter
Tot slot moet worden vermeld dat Liselotte Gips is benoemd als nieuwe voorzitter. Wim Tijbosch wordt de
secretaris van de vereniging.

Bouw IKC begint
Begin maart was er weer een informatieavond over de
plannen rond het IKC en het lijkt erop dat de bouw nu
toch echt snel gaat beginnen. De aanwezigen werden
geïnformeerd over het Definitief ontwerp, over de inrichting van de school, de inrichting van de openbare
ruimte etc. Een paar belangrijke keuzen die zijn gemaakt,
zijn de volgende.
Het gebouw en de omgeving
Het gebouw wordt voor een deel tweelaags. Op de begane grond krijgen alle lokalen een uitgang naar buiten.
De weg voor de school wordt verbreed en wordt ingericht voor tweerichtingsverkeer. De kiss-and-ride-zone
wordt wel eenrichtingsverkeer. De kiss-and-ride-zone
wordt op dezelfde wijze en in dezelfde kleuren bestraat
als de rest van het schoolplein. om het hele terrein het
karakter van “schoolplein” te geven. De buitenruimte zal
een open karakter krijgen met lage beplanting en veel
gras. Er komt alleen een hek bij het kinderdagverblijf.
Discussiepunt is nog of er een hek rond de hele school
moet komen (omdat het gras anders snel een hondenuitlaat wordt). Zowel in de klankbordgroep als door de
aanwezigen werd benadrukt dat een (laag) hek echt
nodig is.

De huidige hekken worden vervangen door hekken van
de aannemer maar blijven de grens van het bouwterrein
bepalen. De overlast tijdens de bouw zal beperkt zijn.
Het werkpersoneel parkeert tijdens de bouw op het
bouwterrein. Alle bouwverkeer rijdt het terrein op door
één ingang naast het gebouwtje van de Hoveniers. Dat
wordt in de loop van het jaar gesloopt. Er zullen slechts
lichte heiwerkzaamheden nodig zijn. De werktijden zijn
van 7.00 tot 16.00 uur.
Bomen
Om de wegverbreding en te kunnen realiseren en de
veiligheid te vergroten (voor een betere doorstroming
van het verkeer, voor de aanleg van trottoirs om de veiligheid te vergroten etc.) is het nodig om een paar bomen te kappen. Er worden echter meer bomen teruggeplant dan er worden gekapt!
Meer informatie
Op de site van de gemeente staat alle informatie over de
nieuwe plannen. Ga daarvoor naar:
www.zoetermeer.nl/inwoners/ruimtelijkeontwikkeling_46734/item/integraal-kindcentrumnesciohove-105_66130.html.

Geen referendum HOM
In februari is door een Zoetermeerse bewoner een verzoek bij de gemeente ingediend om een referendum ter
houden over de HOM. Op grond van de gemeentelijke
regels waren daarvoor 323 ondersteuningsverklaringen
nodig. Omdat dat er slechts 129 waren, is het verzoek
afgewezen en komt er dus geen referendum.
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-theek: René Jacobs, Nesciohove 89, 06 - 29129360
redactieadres: van Schendelhove 9, info@albertshoven.nl
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