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Nieuwsbrief
Deelnemers WhatsAppgroep gezocht
Het bestuur van de vereniging zoekt vrijwilligers voor een
pilot voor een WhatsApp-groep. Iedereen met een
smartphone met WhatsApp (iOS, Android, BlackBerry, Nokia, Symbian, Windows) kan zich tot 10 maart a.s. per mail
opgeven bij innovanlieshout@yahoo.com.
We zoeken deelnemers in alle leeftijdsgroepen vanaf 16
jaar. Vermeld in de mail: naam, straatnaam en huisnummer en 06-nummer. Je ontvangt na aanmelding een bevestigingsmail met daarin meer informatie over de pilot, die
op 1 maart begint en 6 maanden zal duren.
WhatsApp-groepen zijn hot
Sla de krant open, scroll door je Twitter timeline of google
’WhatsApp voor wijken’ en je ziet talloze berichten over
wijkbewoners die met elkaar via dit medium communiceren. In de meeste gevallen zijn deze groepen opgericht na
een serie inbraken om elkaar te waarschuwen als er zich
’verdachte’ personen in de wijk ophouden, ook de politie
juicht om deze reden de groei van deze groepen toe en
probeert heel Nederland te bewegen zich te verenigen tot
een digitale burgerwacht. Of de wijken hierdoor veiliger
worden staat niet vast, zoiets kun je pas na een, twee jaar
functioneren in een gedegen onderzoek vaststellen. Successen worden her en der wel geclaimd, de vraag is echter
gerechtvaardigd of de wens hier niet de vader van de gedachte is.
in de wijk Buytenwegh zijn er volgens de gegevens op de
website www.hoeveiligismijnwijk.nl/sf.mcgi?823 in de eerste 10 maanden van 2013 totaal 30 (pogingen tot) woninginbraken geregistreerd. Het is ons niet gelukt het precieze aantal geregistreerde (pogingen tot) woninginbraken
in onze buurt, die uit 256 woningen bestaat, boven water
te krijgen, het zal echter beduidend lager zijn dan de genoemde 30 in geheel Buytenwegh. Onze buurt behoort
daarmee tot de veiligste buurten van Zoetermeer.

Desondanks is het opzetten van een of meer WhatsAppgroepen (een groep kan om technische redenen niet meer
aan dan 50 deelnemers) in onze buurt ook om nietveilgheidsredenen een optie. In eerste instantie bedoeld
als een sociaal netwerk, maar zeker ook om veiligheidsredenen als het zo uitkomt.
We denken bij een sociaal netwerk aan vragen als:
- wie heeft bepaald gereedschap?
- wie weet een betrouwbare kinderoppas?
- wie kan er een keer boodschappen voor mij doen? Medicijnen halen?
- wie heeft ervaring met een bepaalde verbouwing?
- wie kent een goede klusjesman voor badkamer/tuin etc.?
- mijn auto is kapot/bij de dealer, met wie kan ik meerijden
naar Den Haag of ….?
- wie wil er carpoolen?
- wie heeft startkabels?
- (bijzondere) wijkfoto’s (bijv. bomenkap), etc.
Maar ook mededelingen, zoals:
- er is een nieuwe nieuwsbrief, kijk in je mail
- berichten over de wijk, bijv. info-avond
- zwarte bak niet morgen maar zaterdag buiten zetten
- er is een inbraak gepleegd, wees alert
- Bouwhof/Praxis etc. heeft actie m.b.t. sloten
- garage-sale op komst etc.

Algemene vergadering
Op 6 februari vond de algemene ledenvergadering plaats.
Er werd teruggekeken op 2013 en er werd vooruitgeblikt
op het nieuwe jaar. Ton van der Lee werd als nieuw bestuurslid benoemd. Een onderwerp dat uitvoerig werd besproken, was het idee van een van de leden om een wijkWhatsApp-groep te starten. Elders in deze Nieuwsbrief
leest u meer daarover. Ook werden diverse suggesties gedaan zoals de suggestie om bij de bewoners nog eens onder de aandacht te brengen dat velen van hen zich waarschijnlijk niet realiseren dat zij in een wijk wonen met een
heel bijzondere architectuur. Architect Alberts (die ook het
bekende Gasuniegebouw in Groningen heeft ontworpen) is
een beroemd architect. Ook de kleuren groen en bruin zijn
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een bewuste keuze geweest. Afgesproken is om hieraan
een keer aandacht te schenken in een nieuwsbrief en ook
in de welkomstbrief het onder de aandacht van nieuwe
bewoners te brengen.

Workshop bloemschikken
Op zaterdag 5 april kun je vanaf 9.45 uur tot ongeveer
11.15 uur onder begeleiding van een bloemiste een mooi
paasstukje maken. De eigen bijdrage voor deze workshop
bedraagt slechts € 15. De workshop wordt gehouden in de
verenigingsruimte van De Hoveniers bij de Annie M.G.
Schmidtschool aan de Nesciohove.
Ook als u geen groene vingers heeft, is deze gezellige en
creatieve workshop iets voor u. De workshop bloemschikken is voor iedereen leuk en leerzaam, en geeft je inspiratie om zelf de mooiste bloemstukken te gaan maken!
Lijkt het je leuk om de workshop bij te wonen? Laat dit dan
weten door het strookje in te leveren bij Miranda Hofstede-Pronk (Roelantshove 8) of door een e-mail naar Miranda te sturen (aad.miranda@casema.nl). Wees er snel bij,
want er is maar plaats voor een beperkt aantal deelnemers!

Verkeersplan brede school
De gemeente heeft het volgende nieuwsbericht verspreid:
“Op 15 mei 2013 heeft de gemeente een informatieavond
georganiseerd voor omwonenden van het gebouw van de
AMG Schmidtschool en het kinderdagverblijf van de Drie
Ballonnen aan de Nesciohove. Deze avond ging over een
aanpassingsvoorstel van de verkeerssituatie.
Dit voorstel is ontwikkeld in samenhang met de realisatie
van een Integraal Kindcentrum (IKC), waarvoor het bestaande gebouw ingrijpend zal worden aangepast. Op het
voorstel om de verkeerssituatie aan te passen zijn veel reacties binnengekomen.
In de afgelopen periode is door de gemeente gewerkt aan
een aangepast voorstel. Hierbij zijn zoveel als mogelijk de
ingekomen opmerkingen en aanvullingen van omwonenden meegenomen. Tegelijkertijd heeft er overleg plaatsgevonden tussen de gemeente, het bestuur van de AMG
Schmidtschool en de directie van de Drie Ballonnen over
de aanpassing en de vorm van het gebouw. Ook vindt er
overleg plaats met de wijkvereniging de Hoveniers. Dit al-

les heeft veel tijd gekost. Een zorgvuldige afweging en afstemming vraagt nu eenmaal tijd.
Verwacht wordt dat in maart 2014 het aangepaste voorstel
voor de aanpassing van de verkeerssituatie en de planvorming voor het betreffende gebouw weer aan de omwonenden ter informatie en inspraak kan worden voorgelegd.
Hierover zal een bijeenkomst worden gepland in de Annie
M.G. Schmidt school of de wijkpost. Het zijn dan nog
steeds voorlopige plannen (op hoofdlijnen). Na de tweede
inspraakronde zullen de plannen - voor zover op basis van
de inspraakreacties gewenst is - opnieuw worden aangescherpt en nogmaals voor inspraak aan omwonenden worden voorgelegd met een planning voor uitvoering van
werkzaamheden.”

Energiebespaarregeling
Er is weer een nieuwe landelijke Energiebespaarregeling.
Voor meer informatie ga naar www.ikinvesteerslim.nl of ga
naar onze internetsite www.verenigingdeleyens.nl.

Collecte Amnesty
“Ik heb de afgelopen week in onze wijk gecollecteerd voor
Amnesty International. Amnesty gaat de mensen hier aan
het hart, zo is wel gebleken uit de opbrengst. Vrijwel alle
mensen die ik thuis trof waren bereid een royale greep in
hun portemonnee te doen, zodat ik op vrijdag 7 februari
een loeizware collectebus bij de coördinator mocht afleveren. Na telling van de opbrengst bleek dat de gemiddelde
donatie per huishouden net onder de 1 euro ligt: in totaal
heb ik € 242,61 opgehaald en één Engels pond. Geen wasstraatmunten, broeksknopen en casinofiches deze keer...
Beste mensen, hartelijk dank voor jullie vrijgevigheid!
Volgend jaar kom ik graag weer bij jullie langs.”
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Antwoordstrookje workshop bloemschikken
O Ja, ik wil graag op zaterdag 5 april deelnemen aan de workshop bloemschikken.
Naam en adres: ...........................................................................................................................................................................
Telefoonnummer............................................................. e-mailadres:......................................................................................
Graag z.s.m. inleveren bij Miranda Hofstede-Pronk (Roelantshove 8) of stuur een mailtje naar aad.miranda@casema.nl.

