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Nieuwsbrief 
 

Ledenvergadering  
 

Op donderdag 23 februari vindt de jaarlijkse algemene 
ledenvergadering plaats. U bent weer van harte welkom 
om te praten over uw ideeën of om gewoon te luisteren. 
De vergadering vindt plaats bij de voorzitter, Wim Tij-
bosch, van Schendelhove 9. De vergadering begint om 
20.30 uur. De agenda is: 
1.  Opening 
2.  Verslag ledenvergadering 3 maart 2016 
3.  Terugblik 2016 
4.  Financieel verslag 2016 
5.  Begroting 2017 
6.  Benoeming Liselotte Gips 
7.  Activiteiten en belangenbehartiging 2017 
8.  Ontwikkelingen rond IKC en HOM 
9.  W.v.t.t.k., rondvraag en sluiting 
 

Nieuwe voorzitter 
 

Op de agenda van de ledenvergadering staat ook de 
benoeming van Liselotte Gips als voorzitter. Wim Tij-
bosch, die inmiddels ruim 15 jaar voorzitter is, heeft 
aangegeven het stokje te willen doorgeven aan een 
nieuwe, jonge voorzitter met enthousiaste ideeën. Lise-
lotte Gips, die inmiddels een aantal jaren in onze wijk 
woont, heeft aangegeven bereid te zijn om het voorzit-
terschap over te nemen. Wim Tijbosch blijft wel be-
stuurslid. Hij zal de functie van secretaris gaan bekleden. 
 

Bouw IKC  
 

Begin 2017 werd bekendgemaakt dat de bouw van de 
nieuwe school -weer- was uitgesteld. Bewoners begin-
nen zich af te vragen of het allemaal nog wel doorgaat, 
maar het ziet er toch naar uit dat de bouw doorgaat. De 
aanbesteding is inmiddels bijna afgerond en in het is de 
bedoeling dat in maart wordt gestart met bouwen. Dat 
zal zo’n 7 maanden duren.  
De Annie MG Schmidtschool en de Drie Ballonnen gaan 
ervan uit dat zij rond kerstmis naar het nieuw gebouw 
kunnen verhuizen. 

Overigens blijken er bewoners te zijn die zich zorgen 
maken over overlast als gevolg van heien. Dat is niet 
nodig omdat de oude heipalen in de grond zijn gebleven 
en er niet of nauwelijks geheid zal hoeven te worden. 
 
 

 

Voorjaarsactiviteit 9 april 

 

Op zondagmiddag 9 april wordt een voorjaars-
activiteit georganiseerd: een lenteborrel met 
activiteit voor de kinderen. Schrijf de datum 
alvast in uw agenda. Nadere informatie volgt. 
 

 

Pensionado’s 
 

De meesten van u zullen ze wel eens aan het werk heb-
ben gezien: de Pensionado’s, een groep van 10 enthou-
siaste bewoners uit onze wijk die eenmaal per maand bij 
elkaar komt om samen een kop koffie te drinken en die 
daarna door de wijk gaan om zwerfvuil op te ruimen, 
openbaar groen te verzorgen etc.  
In december van het vorig jaar zijn zij bij elkaar gekomen 
in Queen of Hearts op het Stadhuisplein, waar zij hebben 
genoten van koffie met gebak. Het was ter gelegenheid 
van de viering van het 4-jarig bestaan van de Pensio-
nado's in onze "Albertshoven".  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al die jaren zijn zij met plezier met de kwaliteit van onze 
wijk bezig geweest en zij zijn van plan er nog lang mee 
door te gaan. Zij vinden het trouwens ook best wel ge-
zellig! 

http://www.albertshoven.nl/
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Holland Outlet Mall 

 

De publieke tribune was overvol met bezorgde bewo-
ners uit Zoetermeer, maar het mocht niet baten. Op 
maandag 23 januari stemde de raad met 28 stemmen 
voor en 11 tegen in met een volgende stap op weg naar 
de komst van de Holland Outlet Mall, de HOM. Volgens 
de voorstemmers is het nog geen definitief besluit maar 
slechts het besluit om te gaan werken aan een samen-
werkingsovereenkomst met de projectontwikkelaar, 
maar volgens de tegenstemmers wordt het steeds lasti-
ger om de ontwikkeling van de HOM te stoppen omdat 
iedere stap de gemeente veel geld kost. 
De voorstanders waren VVD (“een kans voor Zoeter-
meer”), PvdA (“ambitie tonen”), CU/SGP (“marktpartijen 
een kans geven), LHN (“we moeten een antwoord heb-
ben op de Mall of the Netherlands in Leidsenhage”), D66 
en Zo Zoetermeer. 
Tegenstanders waren CDA (“er zijn te veel onzekerhe-
den”), SP (“de voordelen van dit megalomaan plan wor-
den overschat, de nadelen onderschat”) en GroenLinks 
(“de plannen zijn gebaseerd op verkeerde aannames en 
onjuiste onderzoeken”) en de eenmansfractie Zoeter-
meer Vooruit. 
Er werden veel amendementen en moties aangenomen 
in ongeveer dezelfde stemverhouding. Randvoorwaar-
den waren bijvoorbeeld dat er pendelbusjes moesten 
komen, dat de bevolking meer bij de planvorming moest 
worden betrokken etc. etc. Het college kon er allemaal 
mee instemmen en het voorstel werd aangenomen. 
 

Eerder, op 9 januari, was de ”oordeelvormende vergade-
ring” van de gemeenteraad. Ook toen was de publieke 
tribune overvol bezorgde bewoners. Veel bewoners uit 
onze wijk waren bij beide raadsvergaderingen aanwezig.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
De nadelige gevolgen van de Hom voor Zoetermeer zijn 
groot en dat geldt misschien nog wel het meest voor 
onze wijk: verkeersoverlast, parkeeroverlast, fijnstof, 
geluidsoverlast. Daarom voelen ook zo veel bewoners 
zich betrokken en hebben zo veel bewoners de poster 
tegen de komst van de HOM opgehangen. 
 

 
 
 
 
Kort geleden heeft de Actiegroep een brief aan alle 
raadsleden gestuurd met het dringende verzoek om de 
voorwaarden die de fracties aan de komst van HOM 
stelden, ook echt na te komen. In de brief wordt nog-
maals ingegaan op de vele bezwaren en wordt gewezen 
op het ontbreken van actuele meetresultaten over de 
huidige situatie van de leefomgeving. 
De Actiegroep DoeNietZoMall (www.doenietzomall.nl) 
gaat door met het voeren van actie. Ook kunt u op 
www.petities24.com/doenietzomall nog steeds de peti-
tie ondertekenen.  
Wij blijven u via de nieuwsbrief, de wijk-WhatsApp-
groep, de Facebookpagina en onze internetsite natuur-
lijk informeren over alle ontwikkelingen rond de HOM. 
 

E-mailadressen 

 

Van veel leden hebben wij de e-mailadressen, maar re-
gelmatig krijgen wij een bericht dat het e-mailadres on-
juist is. Als u er zeker van wilt zijn dat uw e-mailadres 
correct in ons bestand staat (dus als u de digitale 
nieuwsbrief niet ontvangt), stuur dan even een mailtje 
naar info@albertshoven.nl. 
Natuurlijk letten wij erop dat u alleen e-mails krijgt wan-
neer het om belangrijke informatie gaat, zoals de 
nieuwsbrief en recentelijk de informatie rond de ontwik-
keling van de Holland Outlet Mall. 
 

Contributie betaald? 

 

Het lidmaatschap biedt u op allerlei terreinen voorde-
len. Er zijn acties, u wordt op de hoogte gehouden van 
alles wat er in en rond de wijk speelt, u en uw kinderen 
kunnen deelnemen aan activiteiten, als u voor het eerst 
lid wordt, krijgt u het fraaie boekje ‘40 jaar Albertsho-
ven’. En misschien nog het belangrijkste: u drukt ermee 
uit dat u zich betrokken voelt bij uw wijk en uw mede-
bewoners. Vergeet dus a.u.b. niet om de contributie 
van € 12,- over te maken op rekeningnummer 
NL36INGB0003757249. 
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