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Nieuwsbrief 
Nieuw verkeersplan  

brede school 
 

Wij hebben u vaker geïnformeerd over de brede school 
die de gemeente wil ontwikkelen aan de Nesciohove. De 
gemeenteraad heeft besloten om eerst de verkeerspro-
blematiek te bekijken voordat de plannen voor zo’n In-
tegraal kindcentrum -zoals het tegenwoordig heet- te 
ontwikkelen. De gemeente heeft daarvoor een eerste 
schets gemaakt. Binnenkort is er een inloopavond waar 
u de schets kunt bekijken en vragen kunt stellen of op-
merkingen maken. U bent van harte welkom. De schets 
staat overigens op onze site www.verenigingdeleyens.nl 
onder Actueel. 
 

 

Inloopavond verkeersproblematiek 
 

Wanneer: woensdag 15 mei 19.30 - 21.00 uur 

Waar: aula Annie MG Schmidtschool 
 
 

Mozaïek bollen 
 

Op de vraag van het bestuur of er leden waren die idee-
ën hadden om onze wijk te verfraaien met een social so-
fa, mozaïek eieren of bollen, zijn twintig reacties binnen-
gekomen. Ook ik had gereageerd en het bestuur heeft 
mij gevraagd dit projectje te coördineren. De leden die 
hadden gereageerd hebben daarna een uitnodiging ge-
had voor een brainstorm sessie. De opkomst voor deze 
avond viel helaas wat tegen. Slechts vier leden bezoch-
ten de bijeenkomst.  
Helaas bleek ook dat de gemeente geen social sofa’s 
meer beschikbaar had. Wij hebben daarom gekozen 
voor de bollen. Al snel werden we het eens over het 
(voorlopige) concept en de plaatsen waar de bollen ge-
plaatst zouden moeten worden. Een week later heeft de 
groep, die inmiddels was gegroeid tot acht mensen, een 
bezoek gebracht aan de gemeentelijke loods aan de In-
dustrieweg waar het feitelijke werk moet plaats vinden. 
Die avond hebben we kunnen zien welke fraaie staaltjes 
mozaïek er door bewoners van Zoetermeer gemaakt 

werden. Een aantal sofa’s waren nog “under constructi-
on” maar je kon zien dat het een schitterend eindresul-
taat zou gaan worden. Ook waren er al enkele bollen te 
zien. 
De volgende stap is ook al gezet. De vier ontwerpen voor 
de bollen zijn ook al aan degene gestuurd die er voor zal 
zorg dragen dat ons ontwerp in houtskool op de nog kale 
betonnen bollen komt te staan. Het beplakken van de 
bollen met mozaïeksteentjes is dus nu ons werk. Er zal 
nog menig manuur in het project gestoken moeten wor-
den voordat de bollen ook werkelijk in onze wijk te be-
wonderen zijn. Misschien denkt U nu na het lezen dat 
het ook iets voor U is en U mee wilt doen. Reageer dan 
via de mail. Vele handen maken het werk lichter en zo 
zullen de bollen eerder in onze wijk te bezichtigen zijn. 
 

Italo van Weelden (i.van.weelden@ziggo.nl) 
 

- De 4 bollen komen te staan bij de ingangen van de 
wijk: Nesciohove, du Perronhove, Roelantshove en 
fietspad Marie Koenenhove.  

- Alle bollen krijgen eenzelfde standaard “lay out”. Aan 
de bovenkant komt ons wijklogo in het rond te staan, 
daarboven blauwe lucht en aan de onderkant komt 
een soort lettervermicelli. In het midden van elke bol 
komen andere tekeningen, zoals een boek, inktpot, 
vulpen of het ABC. We wonen tenslotte in een schrij-
verbuurt.  

- De werkplaats, die met de fiets goed bereikbaar is, ligt 
aan de Industrieweg naast VW-garage Van der Velde 
en is geopend: 

 - maandag en donderdag van 9.00-16.00 uur en  
 - dinsdag- en donderdagavond van 19.00-21.30 uur. 
 
 

Vergeet u niet K(r)oningsborrel! 
 

30 april van 16.00 tot 17.00 uur 

hoek Nesciohove - van Schendelhove 
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