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Nieuwsbrief
Algemene vergadering
Op donderdag 15 maart vond bij de voorzitter de algemene ledenvergadering plaats. Aanwezig waren 5
bestuursleden en 8 leden. Er werd teruggekeken op
het afgelopen jaar en mogelijke activiteiten voor het
nieuwe jaar werden besproken, zoals een tweede ronde duurzaamheid (misschien zijn er weer nieuwe geïnteresseerden in zonnepanelen), Kidsclubactiviteiten,
vleermuizen kijken etc. Ook de crowdfundingsactie
rond IKC Klimboom kwam natuurlijk aan de orde.

De boom heeft een mooie, prominente plaats gekregen. Het gaat overigens om een sierappelboom, een
Malus 'Evereste', die in mei prachtig bloeit met witte
bloesem, en die in de herfst oranjerode sierappels
draagt. Het geeloranje blad van de boom is in de herfst
erg mooi om te zien.
Het geld is nog niet volledig uitgegeven, maar met het
uitgeven van het restant wachten wij tot wij meer informatie hebben over de subsidies. Wij hebben namelijk ook enkele subsidies aangevraagd. Helaas hebben
wij inmiddels ook een afwijzing ontvangen.

Kleinkinderen en activiteiten
Een punt dat speciale aandacht behoeft naar aanleiding van de vergadering, is het volgende. Een van de
aanwezigen vroeg of kleinkinderen welkom zijn om
mee te doen met activiteiten van de Kidsclub. De voorzitter gaf daarop aan dat dit inderdaad zo is, en afgesproken werd om dat in de Nieuwsbrief te melden.
Dus: kleinkinderen van de leden zijn altijd welkom om
mee te doen met activiteiten van de Kidsclub.

Aanbieden boom
De crowdfunding-actie voor de buitenruimte van IKC
Klimboom was een groot succes. 34 bewoners en ouders van kinderen van de school hebben een bijdrage
gegeven. De opbrengst is uiteindelijk € 720,- geworden! Wij vinden het geweldig dat zoveel bewoners en
ouders hebben deelgenomen aan de actie en hun betrokkenheid hebben getoond.
De boom is op
woensdag
11
april aangeboden
aan de wijk en
aan alle kinderen
die gebruik maken van de buitenruimte van de
school.

Bestrating
Medio vorig jaar hebben wij u gepolst over uw opvattingen rond de bestrating. Al ruim 40 jaar is er geen
groot onderhoud in onze wijk verricht en de bestrating
ziet er op veel plaatsen inmiddels lelijk uit, bevat kuilen, etc. Inmiddels is er veel gebeurd en wij willen u in
deze nieuwsbrief daarom bijpraten.
Op onze oproep om input kregen wij veel reacties. Die
waren erg divers. Diverse bewoners gaven aan dat de
bestrating inderdaad aan groot onderhoud toe is, maar
opvallend is dat het overgrote deel van de bewoners
toch vooral inging op de kenmerkende kinderkopjes en
het belang om deze te behouden omdat zij zo bij het
karakter van de wijk horen.

Inspectie
Nadat de gemeente vervolgens een inspectie had laten
uitvoeren, gaf de gemeente ons te kennen niet over te
gaan tot opnieuw bestraten omdat uit de inspectie was
gebleken dat de bestrating nog zou voldoen aan de
kwaliteitsnormen die voor bestrating gelden.
Wij wilden daarover overleg met de gemeente, maar
door de verantwoordelijk ambtenaar werd dat op nogal botte wijze afgehouden. Inmiddels is gebleken dat
de ambtenaar die ons verzoek om overleg zo bot had
afgewezen, een tijdelijke vervanger was.
Die ambtenaar is weg en wij hebben kort geleden overleg gehad met degenen die sinds kort verantwoordelijk
is voor de bestrating. Wij hebben met hem -en met de

beheerder van de gemeente die specifiek verantwoordelijk is voor onze wijk- diverse malen gesproken. Die
gesprekken waren constructief. Ook hebben wij samen
met hen een wandeling door alle straten van de wijk
gemaakt om de bestrating te beoordelen. De ambtenaren hebben begrip voor onze situatie en constateerden
dat de kwaliteit op veel plaatsten te wensen over laat.
Omdat de gemeenteraad voor de bestrating in woonwijken echter het kwaliteitsniveaus C heeft vastgesteld,
is een algehele bestrating, zoals ons eerder was aangegeven, helaas toch niet aan de orde.

Klein onderhoud
Tijdens onze rondgang door de wijk met de betrokken
ambtenaar hebben wij geconstateerd dat bij een aantal locaties klein onderhoud aan het straatwerk nodig
is. Het gaat dan bijvoorbeeld om het opnieuw stellen
van trottoirbanden, het ophalen van straatwerk, het
herstel van straatwerk rond putten etc.
De gemeente
heeft direct
na onze rondgang
een
overzicht
gemaakt van
de plaatsen
waar
klein
onderhoud
nodig is. De
beheerder die
verantwoordelijk is voor onze wijk, is samen met de
aannemer op al die locaties geweest om de werkzaamheden te bekijken. De gemeente is voortvarend te
werk gegaan want een groot deel van de werkzaamheden is inmiddels uitgevoerd.
Mocht u last hebben van diepe kuilen, ernstig beschadigde bestrating e.d., dan kunt u dit natuurlijk altijd
aan de gemeente (via de wijkpost of de praktische app
mijngemeente) doorgeven.

Zwerfafval
Overigens viel het zowel de ambtenaren als ons op dat
onze wijk als geheel eigenlijk best keurig is. Er ligt nauwelijks zwerfafval. Natuurlijk zijn vooral de bewoners
daarvoor verantwoordelijk, maar ook de activiteiten
van de pensionado’s dragen daar beslist aan bij.

Kwaliteitsniveau C
De gemeente heeft voor het beheer van de openbare
ruimte kwaliteitsniveaus vastgesteld. Die beheerkwaliteitsniveaus zijn: A+ (zeer hoog), A (hoog), B (basis), C
(laag) en D (zeer laag). De vereiste kwaliteitsniveaus
zijn vastgesteld voor elk onderdeel van de openbare

ruimte, zoals wegen, groen, water. De vereiste niveaus
kunnen vervolgens weer verschillen per gebied (centrum, bedrijventerrein, woongebied etc.). Helaas heeft
de gemeenteraad uit een oogpunt van kostenbeheersing een paar jaar geleden bepaald dat het kwaliteitsniveau voor de bestrating in woongebieden C is.

Uit Beheervisie Openbare Ruimte:
“Voor de verharding in de woongebieden is het uitgangspunt dat deze veilig is. Er kan worden volstaan
met kwaliteit C.“

Uit Kwaliteitscatalogus beheer Openbare Ruimte
bij beheerkwaliteitsniveaus C:
“Verharding technische staat: Er is aanzienlijke spoorvorming. Er zijn aanzienlijke oneffenheden. Er is aanzienlijke voegwijdte. (...) Verharding verzorging: Er is
veel onkruid.”
Tweejaarlijks wordt door een onafhankelijk bureau een
inspectie van alle wijken in Zoetermeer uitgevoerd om
de kwaliteit van de openbare ruimte te beoordelen.
Omdat uit de laatste inspectie is gebleken dat onze
wijk voldoet aan niveau C, komt onze wijk volgens de
gemeente niet in aanmerking voor groot onderhoud.
De Beheervisie Openbare Ruimte en de Kwaliteitscatalogus beheer openbare ruimte (met foto’s van de aanvaardbare kwaliteit van de bestrating) zijn te vinden op
www.zoetermeer.nl/bestuur/beleid-openbareruimte_47252/.

Sport- en Spelbus
Van woensdag 9 mei t/m woensdag 27 juni staat iedere woensdagmiddag van 15.30 uur tot 17.00 uur de
Sport- en Spelbus van de gemeente op het grasveldje
bij de Marsmanhove (tussen de Verweijhove en de
Leopoldhove). Het is een bus vol sport- en spelmateriaal waarmee de kinderen gratis kunnen spelen. Begeleiding is aanwezig, dus ouders hoeven er niet bij te
blijven (al blijven zij natuurlijk wel verantwoordelijk
voor hun kinderen tijdens het buitenspelen).
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