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 Nieuwsbrief 
Algemene vergadering 

 

Op donderdag 21 februari is weer onze jaarlijkse alge-
mene ledenvergadering. De vergadering begint om 20.00 
uur en vindt plaats bij Wim Tijbosch van Schendelhove 9. 
U bent van harte welkom om uw ideeën door te geven 
of om gewoon te luisteren. De agenda is: 
1. Opening 
2. Verslag ledenvergadering 15 maart 2018 
3. Terugblik 2018 
4. Financieel verslag 2018 
5. Begroting 2019 
6. Aftreden voorzitter 
7. Activiteiten en belangenbehartiging 2019 
8. W.v.t.t.k., rondvraag en sluiting 
 

Aftreden voorzitter 
 

Onze voorzitter Liselotte Gips heeft aangegeven dat zij 
helaas gedwongen is om terug te treden als voorzitter. 
Zij kan dit helaas niet meer combineren met haar andere 
werkzaamheden. Die nemen te veel tijd in beslag.  
Liselotte heeft zich heel wat jaren als bestuurslid ver-
dienstelijk gemaakt en wij willen haar daarvoor natuur-
lijk hartelijk bedanken. Vooral dankzij haar heeft de ver-
eniging de laatste jaren allerlei activiteiten verricht op 
het terrein van duurzaamheid. Ook in de toekomst zal 
dat beslist een belangrijk thema blijven. 
Wij zijn dus op zoek naar een nieuw bestuurslid. Het kost 
niet veel tijd, het is gezellig, en voor de vereniging is het 
goed als er nieuwe ideeën komen. Hebt u interesse, 
neem dan contact op met een van de bestuursleden. 
 

Parkeerprobleem 
 

De afgelopen maanden leidt het parkeren in de wijk 
weer tot veel commotie. Zo controleerde de brandweer 
eind vorig jaar op een aantal locaties, waaronder onze 
wijk, of brandweerauto’s een goede doorgang hadden.  
Het bleek dat op sommige plaatsen in onze wijk de 
doorgang maar een paar millimeter was. Diverse bewo-
ners werden daarop aangesproken.  
 
 

Verder was er op WhatsApp en Facebook weer een le-
vendige discussie over de parkeerproblematiek. Er werd 
gediscussieerd over het innemen van parkeerplaatsen 
door mensen die niet in de wijk wonen, over de parkeer-
situatie rond de school, over de doorgang voor de 
brandweer etc. Maar ook over het instellen van een 
blauwe zone of een vergunningstelsel. De meningen 
daarover liepen zeer uiteen. 
 
 
 
 
 
 
 
De parkeerproblematiek is misschien wel het grootste 
probleem van onze wijk. En het feit dat het probleem al-
leen maar groter wordt, zonder dat een oplossing voor-
handen is, leidt tot gevoelens van onmacht.  
Als u daarover met het bestuur van de vereniging en met 
andere bewoners wilt praten, of als u denkt een oplos-
sing te hebben, dan bent u van harte welkom op de al-
gemene ledenvergadering. 
 

Enquête gemeente 
 

De gemeente roept bewoners op om mee te denken 
over een nieuw parkeerbeleid. Inwoners kunnen tot 14 
februari een vragenlijst invullen. Wie wil, kan zich via de 
site van de gemeente ook aanmelden voor een panel. 
Dat komt twee keer bij elkaar om van gedachten te wis-
selen. De eerste bijeenkomst vindt in maart plaats. Ga 
naar www.zoetermeer.nl/parkeeronderzoek. voor de 
vragenlijst. 
 

AIVD gaat verbouwen 
 

Van de ongeveer 300 bewoners die waren uitgenodigd, 
kwamen er uiteindelijk 13 naar de informatieavond van 
de AIVD op 31 januari. De AIVD had die avond georgani-
seerd om informatie te geven over de plannen tot ver-
bouw van het bouwdeel waar tot voor kort het onder-
deel DUO van OCW was gehuisvest. Omdat het om een 
minder ingrijpende verbouwing gaat dan bij de komst 
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van de AIVD en omdat het te verbouwen bouwdeel niet 
direct aan onze wijk ligt, waren de bewoners van onze 
wijk niet uitgenodigd. 
Inmiddels is DUO naar Den Haag verhuisd en is er kan-
toorruimte vrijgekomen. Tot voor kort was het de be-
doeling dat de AIVD in 2022 samen met de MIVD naar 
een nieuw gebouw op de Frederikkazerne in Den Haag 
zouden gaan. Inmiddels is gebleken dat dit plan niet 
doorgaat. De AIVD zal op zijn vroegst in 2028 uit Zoe-
termeer vertrekken.  
I.v.m. uitbreiding van taken en toename van dreigingen 
is uitbreiding van de AIVD nodig. Daarom wordt ook het 
voormalige bouwdeel van DUO (Europaweg 2) door de 
AIVD in gebruik genomen. De planning is dat medio 2019 
wordt gestart met de verbouwing en dat de werkzaam-
heden ongeveer een jaar in beslag nemen. Die werk-
zaamheden betreffen, naast werkzaamheden aan de 
binnenkant van het gebouw, onder meer ook: 
- het doortrekken van het hekwerk rond Europaweg 2 

en het verlengen van de rij verlichte paaltjes, 
- het verplaatsen van het basketbalveld naar een 

plaats elders in de buurt; de gemeente is daarvoor 
verantwoordelijk maar nog niet duidelijk is waar het 
komt, 

- het fietspad wordt tijdens de bouw afgesloten, 
- er komen diverse installaties op het dak en op het 

terrein (bijvoorbeeld in verband met stroomvoorzie-
ning). 

 

Dit alles betekent dat er 
tijdens de bouw natuurlijk 
sprake kan zijn van enige 
overlast. Er komen immers 
bouwketen, er is sprake 
van bouwverkeer, van 
bouwgeluid en van bouw-
verlichting. 
 

Natuurlijk hebben wij de punten ingebracht die voor de 
bewoners van onze wijk erg belangrijk zijn. In de eerste 
plaats is dat de parkeerproblematiek. Omdat alleen onze 
wijk geen blauwe zone heeft, houden medewerkers van 
de AIVD overdag nog steeds “onze” parkeerplaatsen be-
zet! 
De AIVD benadrukte dat het personeel regelmatig is 
aangesproken op parkeergedrag en erop gewezen niet in 
de wijk te parkeren. Bovendien heeft de AIVD parkeer-
ruimte gehuurd in de parkeergarages in het Stadshart en 
komt er een nieuwe fietsenstalling voor het personeel. 
Wij hebben benadrukt dat veel bewoners echt overlast 
ondervinden van het parkeergedrag van medewerkers 
en dat actie van de AIVD echt nodig is. Overigens zal het 
bouwverkeer tijdens de bouw op het eigen terrein, in de 

eigen parkeergarage en zo nodig in gehuurde parkeer-
ruimte in het Stadshart gaan parkeren.  
 

In de tweede plaats hebben wij bepleit dat de onder-
doorgang na de verbouwing weer open zou moeten 
gaan. Deze wens werd ook de andere aanwezigen na-
drukkelijk ondersteund. De AIVD benadrukte dat een be-
sluit daarover nog niet was genomen. Er werd gewezen 
op veiligheidsrisico’s, maar die risico’s zijn er nu ook en 
ook nu is het fietspad open. Een van de aanwezigen 
deed de suggestie om de onderdoorgang te behouden 
maar desnoods iets smaller te maken. 
 

Tot slot nog een paar weetjes. Het kunstwerk in de vorm 
van de rode hangmappen langs het fietspad zal verdwij-
nen, evenals de bruine stalen plaat achter de AIVD. In de 
plaats van dat laatste komt lage beplanting terug.  
Verder bleek dat de lelijke en onhandig geplaatste plas-
tic bakken die bij de ingang staan, nodig zijn omdat de 
pollers defect zijn. Dat zijn speciale pollers en bovendien 
is de fabrikant failliet. 
 

Mocht u problemen ondervinden als gevolg van de 
bouwwerkzaamheden, meld ons dat dan gerust. Wij zul-
len dan contact met de AIVD opnemen. 
 

2e ronde duurzaamheid 
 

De tweede ronde duurzaamheid is een groot succes ge-
worden. Inmiddels hebben 14 bewoners besloten om 
zonnepanelen te laten plaatsen en 11 bewoners om 
Tonzon-vloerisolatie te nemen. Het plaatsen van de zon-
nepanelen en de vloerisolatie is inmiddels in volle gang. 
Mocht u alsnog interesse hebben, neem dan gerust con-
tact met ons op.  
Overigens gaat een terugleversubsidie de huidige salde-
ringsregeling voor zonnepanelen vervangen. Als u zon-
nepanelen overweegt, is het dus verstandig om niet te 
lang te wachten want dan profiteert u nog tot 2021 van 
de huidige salderingsregeling en valt u in de soepele 
overgangsregeling. Inmiddels hebben we als deelnemers 
van de bewonersvereniging de eerste trede staffelkor-
ting van 4% bereikt, en de verwachting is dat we de 5% 
zeker halen. Op een investering van € 5.000 excl. BTW is 
dat toch mooi € 250. 
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