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 Nieuwsbrief 
Parkeren 

 

De afgelopen tijd leidt het parkeren in de wijk weer tot 
veel commotie. Zo controleerde de brandweer eind vo-
rig jaar ook in onze wijk of brandweerauto’s een goede 
doorgang hadden. Het bleek dat op sommige plaatsen 
de doorgang maar een paar millimeter was. Diverse be-
woners werden daarop aangesproken.  
Verder werd op Facebook en WhatsApp weer een le-
vendige discussie gevoerd over de parkeerproblematiek: 
over het innemen van parkeerplaatsen door mensen die 
niet in de wijk wonen, over parkeren voor garages, over 
de AIVD, over de parkeersituatie rond de school, over de 
doorgang voor de brandweer. 
 

De parkeerproblematiek is misschien wel het grootste 
probleem van onze wijk. En het feit dat het probleem al-
leen maar groter lijkt te worden, zonder dat een oplos-
sing voorhanden is, leidt tot gevoelens van onmacht. 
In het verleden hebben wij er in de nieuwsbrief vaak 
aandacht aan besteed. Wij riepen op om de doorgang 
niet te belemmeren, om bezoekers te vragen correct te 
parkeren, om zoveel mogelijk de garages als parkeer-
plaats te gebruiken, om bij voorkeur geen aanhangwa-
gens, caravans, campers en bestelauto’s (er komen 
steeds meer zzp’ers met bedrijfswagens) in de wijk te 
parkeren, om geen 3 of zelfs 4 auto's per woning te heb-
ben etc.  
 

Een paar andere berichten in de nieuwsbrief waren: 
-  In 2007 meldden wij dat de politie auto’s moest 

openbreken om de brandweer door te laten i.v.m. 
een bewoner die met hulp van de brandweer uit 
zijn woning moest worden gehaald. 

-  In 2009 werd een passage uit de nieuwsbrief van 
oktober 1982 afgedrukt. Daaruit bleek dat al in 
1982 (!) werd geklaagd over parkeerdruk. 

-  In 2011 deelden wij een “parkeerbon” uit om onder 
de ruitenwisser van verkeerd geparkeerde auto’s te 
plaatsen. 

 

Aan de parkeerproblematiek draagt bij dat extra par-
keerplaatsen niet te creëren zijn en dat het niet verbo-
den is voor niet-wijkbewoners om te parkeren op open-
bare parkeerplaatsen.  

 
Gelukkig wordt gedoogd dat bewoners vóór de garages 
parkeren. Wettelijk mag dit niet.  
Anders zou de parkeerproblematiek nog veel groter zijn. 
De wijk zou oorspronkelijk namelijk als woonerf worden 
ingericht. De bewoners hadden hier al snel toch moeite 
mee en overleg met de gemeente leidde in 1976 tot een 
gedoogsituatie. In het boekje “40 jaar Albertshoven” 
leest u het verslag van het overleg met de wethouder 
waarin dat werd afgesproken. 
 

Uit de discussie op de algemene 
ledenvergadering, WhatsApp, 
Facebook en wat wij van bewo-
ners horen, blijkt dat bewoners 
zeer verschillend denken over op-
lossingen.  

 

Sommigen stellen een blauwe zone voor, anderen een 
vergunningstelsel, weer anderen controle door kente-
kenregistratie met rondrijdende controleurs. Ook werd 
de suggestie gedaan om het eind van de Nesciohove af 
te sluiten en de parkeerplaatsen daar alleen voor bewo-
ners beschikbaar te stellen. En tot slot zijn er ook voor-
standers van het opofferen van openbaar groen om nog 
een enkele extra parkeerplaats te creëren. 
 

Wij hebben in 2002 overleg gehad met de gemeente 
over een blauwe zone in onze wijk. De gemeente gaf 
toen aan dat een blauwe zone het einde zou betekenen 
aan het gedoogbeleid om te mogen parkeren voor de 
eigen garage. Handhaving zou anders niet mogelijk zijn. 
Bovendien was de wijk volgens de gemeente weliswaar 
krap gebouwd maar zouden de problemen ook worden 
veroorzaakt door de bewoners zelf (het aantal auto’s per 
woning, het niet-gebruiken van garages etc.). En ten 
slotte zijn er voor bewoners ook kosten aan verbonden.  
Wij hebben overigens begrepen dat bewoners al bezig 
zijn om in overleg met de gemeente een blauwe zone in 
een of meer straten in onze wijk te realiseren. Wij hou-
den u zoveel mogelijk op de hoogte. 
 

Al met al blijft het lastig om tot een goede oplossing te 
komen waarmee iedereen het eens is. Wij hopen in ie-
der geval dat iedereen, zolang er geen oplossing is, zo-
veel mogelijk rekening met elkaar zal houden. 

http://www.albertshoven.nl/


 

Kruipruimteluik 
 

Door het bedrijf dat de afgelopen tijd Tonzon-
vloerisolatie heeft aangebracht bij diverse woningen in 
onze wijk, is geconstateerd dat er relatief veel woningen 
zijn met een erg slecht kruipruimteluik. Op sommige 
plaatsen was dat zo vochtig dat het ieder ogenblik kon 
doorzakken. Dat is echt levensgevaarlijk! 
De oplossing is heel simpel. Koop een nieuw luik (bij-
voorbeeld multiplex, met eventueel piepschuim, inge-
pakt in folie, voor extra isolatie), boor er een gat in om 
het gemakkelijk uit te kunnen nemen en vooral: plaats 
een vuilniszak tussen het luik en de vloer. Deze sluit het 
luik af van het vocht in de kruipruimte en u voorkomt 
hiermee dat het luik gaat rotten en dat uw deurmat 
vochtig wordt.  
 

Koningsdag 
 

Binnenkort is het weer Koningsdag. De Kidsclub organi-
seert dan van 9.00 tot 11.00 uur een rommelmarkt op 
het plein van IKC Klimboom. Vergeet dus niet om spullen 
te bewaren die de kinderen kunnen verkopen. 
 

NK knikkeren 
 

Elk jaar organiseert House of Sports het Nederlands 
kampioenschap Knikkeren. Op woensdag 15 mei organi-
seert de Gemeente Zoetermeer in samenwerking met 
IKC Klimboom van 14.00 - 17.00 uur de voorronde in 
Zoetermeer. De kinderen spelen om het kampioenschap 
van Zoetermeer. De beste 16 kids mogen naar de lande-
lijke finale in Ouwehands Dierenpark Rhenen! Op het 
speelterrein van IKC Klimboom zijn ook een springkus-
sen, spelletjes, muziek en een gezond hapje en drankje! 
Voor informatie ga naar www.nkknikkeren.nl. Geef u op 
via marjonkleefstra@gmail.com.  
 

Dakpannen 
 

Zo af en toe krijgen wij vragen van bewoners over het 
bijbestellen van dakpannen. In het bestek van onze wo-
ningen staat dat op de daken "beton sneldakpannen 
Fabr. Teewen zwart gegranuleerd" liggen. Onze wonin-
gen zijn gebouwd in 1976 en de originele pannen wor-
den niet meer geproduceerd. Daarom werd als alterna-
tief vaak gebruik gemaakt van RBB-sneldek-dakpannen. 
Die zijn even breed als de originele pannen maar omdat 
de golf iets anders zou zijn, zouden deze allen kunnen 
worden gebruikt als een hele dakpanrij van boven naar 
beneden werd vervangen. Overigens hebben sommige 
huizen ook halve dakpannen. 

Een bewoner wees ons er kortgeleden op dat losse dak-
pannen te vervangen zijn (zonder een hele rij te hoeven 
vervangen) door dakpannen van het merk Monier. Dat 
bedrijf heeft veel pannen nagemaakt en ook onze pan-
nen zijn leverbaar. Die pannen zijn te koop bij de firma 
BMN Bouwmaterialen, met vestigingen in onder meer 
Den Haag (Lulofstraat 20-24), Leiden, Delft en Gouda (zie 
www.bmn.nl/dak/hellenddak/hellenddak-dakpannen). 
De dakpannen kosten slechts € 7,-.  
 

ArchitectuurPunt  
 

Op de prima nieuwssite www.zoetermeeractief.nl lazen 
wij een interessant artikel dat kortgeleden over onze 
wijk gepubliceerd is. Zoetermeer kent sinds 2018 het Ar-
chitectuurPunt Zoetermeer om informatie en ideeën uit 
te wisselen over de kwaliteit van architectuur en leef-
omgeving binnen Zoetermeer. Iedere maand wordt een 
gebouw van de maand gekozen en deze keer was dat 
onze hele wijk. Voor de beschrijving ga naar: 
www.architectuurpuntzoetermeer.nl/gebouw-van-de-
maand-hoven-architect-ton-alberts/. 
 

Algemene vergadering 
 

Op 21 februari vond de jaarlijkse algemene ledenverga-
dering van onze vereniging plaats. Naast het bestuur wa-
ren 7 leden aanwezig. Er werd teruggekeken op het af-
gelopen jaar waarin weer veel is gebeurd, en er werd 
vooruitgeblikt. Naar aanleiding van het aftreden van 
Liselotte als voorzitter nam de algemene vergadering het 
besluit dat Wim Tijbosch weer voorzitter wordt en dat 
het bestuur op zoek gaat naar een nieuwe voorzitter 
(dus hebt u interesse, neem dan contact met ons op). 
Verder kwamen ook allerlei andere onderwerpen aan de 
orde. In de eerste plaats natuurlijk de parkeerproblema-
tiek, maar ook de mogelijkheid van glasvezel in de wijk, 
de verbouwing van de AIVD en de mogelijkheid van een 
AED voor de wijk. Tot slot werd gesproken over de mo-
gelijkheid om meer beplanting aan te brengen rond IKC 
Klimboom want het is mogelijk dat de gemeente daar 
nog geld voor heeft. 
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