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Nieuwsbrief

Kerstborrel
zaterdag 14 december
Ook dit jaar komt er weer een gezellige kerstborrel! Deze keer niet in de school maar ouderwets gezellig in de grote tent op de hoek Nesciohove - van Schendelhove. Kom dus langs voor
een glaasje glühwein of warme chocomel. Ontmoet uw medebewoners en geniet van lekkere
hapjes in kerstsfeer.
plaats:
tijd:

hoek Nesciohove - van Schendelhove
zaterdag 14 december van 16.00 tot 18.00 uur

Lidmaatschap

Parkeerbeleid Zoetermeer

Ook het afgelopen jaar heeft de vereniging weer geprobeerd om zoveel mogelijk de belangen van alle bewoners van onze wijk te behartigen. Er waren weer acties
rond duurzaamheid, de pensionado’s hielden de wijk
schoon, er waren veel activiteiten voor de kinderen, via
de nieuwsbrief hielden wij u over van alles op de hoogte
en bewoners deelden veel via onze WhatsApp- en Facebook-groep.
Deze laatste Nieuwsbrief van het jaar wordt onder alle
bewoners verspreid en wij hopen dat u ook het volgend
jaar lid bent of wordt. De contributie bedraagt slechts
€ 12,- per jaar. Als u voor het eerst lid wordt, krijgt u bovendien het fraaie boek ‘40 jaar Albertshoven’ gratis.
Maar misschien nog belangrijker: u geeft er uw betrokkenheid met de wijk en uw medebewoners mee aan.
Een ‘acceptgirokaart’ is bijgevoegd om u eraan te herinneren de contributie over te maken. Bij degenen die nog
geen lid zijn, staat ‘bewoners’. Betaal de contributie aub
op rekening NL36INGB0003757249 (en vergeet niet om
het lidnummer te vermelden).

Het parkeerbeleid in Zoetermeer stamt uit 2012 en past
volgens de gemeente niet meer bij de huidige visie en
ambitie van de stad. Daarom heeft de gemeente een
nieuw parkeerbeleid vastgelegd in de “Nota Parkeerbeleid (auto en fiets) Zoetermeer 2019”en de “Nota Parkeernormen en Uitvoeringsregels Zoetermeer 2019”.
Deze zijn naar de gemeenteraad gestuurd die ze binnenkort gaat bespreken.
De nota’s hebben niet direct gevolgen voor onze wijk
maar toch is het goed om e.e.a. te volgen omdat dit
nieuwe beleid wel het uitgangspunt zal zijn bij alle toekomstige beslissingen rond parkeren, ook in onze wijk!
Wij willen u daarom graag hierover informeren. Uiteraard blijven wij dit volgen en houden wij u op de hoogte.
Drie gebieden met eigen normen
Het college stelt voor om de stad op basis van ovbereikbaarheid en autobezit op te delen in drie gebieden. Er komen vaste parkeernormen per gebied voor de

verschillende functies zoals wonen, kantoren, winkels en
onderwijs. Een parkeernorm is het aantal parkeerplaatsen dat nodig is per functie (bijvoorbeeld per woning).
Gebied A omvat de binnenstad en de nieuwe stadswijk
De Entree (de Entree is het gebied rond de Afrikaweg
tussen Centrum West en Station Driemanspolder dat
een nieuwe, levendige stadswijk moet worden). In dit
gebied is veel en centraal gelegen openbaar vervoer en
bewoners hebben minder autobezit. Daarom stelt het
college voor dit gebied een gemiddeld lagere norm voor
dan in de andere gebieden.
Gebied B betreft een schil om de binnenstad en het centrumgebied van Oosterheem. Ook dit gebied heeft een
goede OV-bereikbaarheid. Dit gebied heeft een hogere
parkeernorm dan gebied A. Gelet op het mogelijke uitwijkgedrag van bezoekers en inwoners van gebied A, is
in dit gebied aandacht voor het inzetten van parkeermaatregelen zoals blauwe zones.
Onze wijk ligt in deze schil B en de parkeernorm die behoort bij de oppervlakte van onze woningen is 1,4. De
parkeernorm bij een vergelijkbare woning in zone A is
1,1 en in zone C 1,7. De parkeernorm bij een gemiddelde
woning in zone A is overigens 1,0.
Gebied C omvat de overige gebieden, zoals Rokkeveen, Noordhove
en Oosterheem. Deze zone krijgt de
gemiddeld hoogste parkeernorm.
Algemeen parkeerbeleid
Het algemene beleid rond parkeren is beschreven in de
Nota Parkeerbeleid. De gemeente heeft daarin m.b.t.
autoparkeren 4 visiepunten geformuleerd:
1. De parkeerbehoefte in nieuwbouwprojecten moet zo
duurzaam mogelijk worden gefaciliteerd. Er wordt
dus rekening gehouden met ontwikkelingen zoals auto- en fietsdelen.
2. Parkeeroplossingen moeten aansluiten bij de eigenschappen van de wijk. In de nota zijn 5 gebieden aangegeven met elk hun eigen gebiedskenmerken.
Onze wijk ligt in gebied nummer III: de 2e schil rond
het Stadshart. Parkeeroverlast als gevolg van uitwijkgedrag moet daar tot een minimum worden beperkt.
De parkeercapaciteit moet worden “beschermd” tegen wijkvreemde parkeerders, bijvoorbeeld door parkeerregulering. Tegelijk moet gebruik van parkeren
op eigen terrein worden gestimuleerd.
3. Er wordt alleen tot parkeerregulering (blauwe zone,
vergunningstelsel e.d.) overgegaan als alle andere
maatregelen niet toereikend zijn (denk aan gedragsbeïnvloeding, beter benutten van bestaande parkeerplaatsen e.d.). Extra parkeerplaatsen worden alleen gecreëerd als dit niet strijdt met de duurzaamheidsambities van de gemeente (klimaatneutraal,
groen en natuurlijk).

4. Het beleid is erop gericht te zorgen dat de (parkeer)doelgroep op de juiste (parkeer)plaats parkeert.
Zo wordt er een POET-lijst (parkeren op eigen terrein)
bijgehouden met adressen die beschikken over eigen
parkeerruime en dus geen recht hebben op parkeervergunning of -ontheffing.
In het nieuwe parkeerbeleid is ook vastgelegd dat in de
hele gemeente om het jaar parkeerdrukmetingen zullen
worden uitgevoerd. Als blijkt dat de parkeerdruk hoger is
dan de afgesproken norm, gaat de gemeente kijken welke mogelijkheden er zijn om de parkeerdruk te verlagen.
Tot slot stelt de Nota Parkeerbeleid dat het oplossen van
parkeerknelpunten altijd in een interactief proces met
belanghebbenden moet plaatsvinden.

Tool-o-theek
De vereniging heeft een Tool-o-theek met gereedschap
dat leden voor slechts € 2,- per dag kunnen lenen: elektro-pneumatische boorhamer (met lange boor), professionele behangafstomer, krachtige Kärcher hogedrukspuit, kruiwagen, elektrische heggenschaar en grondboor. Bel daarvoor René Jacobs (06-29129360).

Bedankt vanuit Oeganda
“Het is al even geleden dat onze wijkvereniging een gezellige kerstmarkt organiseerde. Veel wijkgenoten hebben toen mijn kraam bezocht en sieraden gekocht of een
donatie gegeven om 'Afripads' (duurzaam maandverband) te sponsoren. Na bijna twee maanden verblijf in
Oeganda kijk ik terug op een fantastische reis en een bijzondere ervaring. Van het sponsorgeld dat via verschillende acties is opgehaald, hebben we 685 meiden van
Afripads kunnen voorzien. Dat is voor hen niet gewoon
een pakje maandverband: het betekent vrijheid! Ze waren er intens blij mee. Verder heb ik een tandpreventieprogramma op een aantal scholen geïntroduceerd. Ik
heb heel wat tandjes gepoetst, om het de kinderen voor
te doen. En met eigen ogen gezien dat het nodig is dat
ze gaan poetsen. Ik ga aan dit programma 'Wash& Smile'
vanuit Nederland dan ook een vervolg geven. Iedereen
die een donatie heeft gegeven: hartelijk bedankt! En wil
je meer weten over Wash & Smile of over werken in Oeganda, ik vertel je er graag over.”
Marianne van Munnen, du Perronhove 15
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