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De Palensteinkrant is een uitgave van de gemeente
Zoetermeer en de woningcorporaties De Goede Woning,
Vestia en Vidomes.

onder andere in deze krant
Park Palenstein,
steeds groener

De kat van Palenstein

Torteltuin,
groeit en bloeit

Was u er ook bij? Die zonnige zaterdag in september, toen
voor de 14e keer de Dag van Palenstein werd gehouden?

Start
voorbereiding
Schoutenhoek
fase 2
In september startte de
gemeente met het klaar
maken van het bouwterrein.
De aanvraag voor de
omgevingsvergunning loopt.
lees meer op pagina 3

Verkeer
in het park
Op allerlei manieren door
kruisen we het park. Wat
mag wel en wat mag niet?
lees meer op pagina 4

Sloopbesluit
Jan van Beierenflat
Half september viel het
besluit. Bewonersbegeleider
Ron Tempel bereidt de
bewoners voor op de
verhuizing.
lees meer op pagina 5

Palenstein;
daar zit muziek in!
Wat was het een feest. Het begon al vroeg, bij de opening van Park
Palenstein, met een spannende roofvogelshow. Daarna kon ‘de dag’ echt
beginnen op het plein, waar kinderen van de basisscholen het Lied van
Palenstein inzetten. Een dag vol muziek, dans, sport en spel. En niet te
vergeten leuke kraampjes en heerlijk eten. Als u er niet bij heeft kunnen
zijn, heeft u iets gemist. De foto’s in deze krant maken dat u er toch ook
een beetje bij was.
Alle bewoners, vrijwilligers en organisaties; bedankt voor een geweldig
geslaagde dag en tot volgend jaar!

Monument voor een boom
"Monument voor een boom"
van kunstenares Dicky Brand is in
mei 2014 geplaatst in het nieuw
aangelegde Park Palenstein.
Het kunstobject is bedoeld als
een monument, een gedenkteken,
voor de bomen die hadden
kunnen groeien in het landschap
dat nu wordt ingenomen door de
moderne stad. De boom stond
sinds 1990 in de beeldentuin
achter het Stadsmuseum in de
Dorpsstraat. Nu is het beeld
verplaatst naar een centrale plek
in Park Palenstein zodat veel
meer mensen dit kunstobject
kunnen zien.

Wijkwethouder
Taco Kuiper
stelt zich voor
lees meer op PAgina 2

Wethouder Taco Kuiper
“Plannen zo vroeg mogelijk met bewoners bespreken”
“Ik vind het heel belangrijk dat de bewoners van Palenstein ons steeds laten
weten hoe ze denken over de plannen voor hun wijk. Die inbreng stel ik erg
op prijs. Het is een gratis advies en daar maken we graag gebruik van. Ik ben
van plan om vaak Palenstein te bezoeken. Andersom zijn bewoners ook
welkom bij mij in het gemeentehuis.” Dat zegt Taco Kuiper, de nieuwe
wijkwethouder voor Palenstein.
Palenstein is geen onbekend terrein voor de wethouder: “In de afgelopen
acht jaar was ik als gemeenteraadslid en voorzitter van de raadscommissie
Ruimte betrokken bij Palenstein. Ik heb toen veel met inwoners gesproken
over de plannen voor de wijk.”
Vlak nadat hij wethouder was geworden, is hij op bezoek geweest in de wijk
en heeft hij gesproken met organisaties die in de wijk actief zijn. “Ik heb
gesproken met medewerkers van het participatiecentrum. Het is erg goed
om te zien hoe daar mensen die aan de kant hebben gestaan weer genoeg
zelfvertrouwen krijgen om mee te doen aan de maatschappij. Ook ben ik in
Castellum Palensteyn geweest. Er gebeurt daar veel. Die organisaties doen
goed werk in de wijk, de gemeente alleen kan dat niet.”

fotografie: Oosterwijk Fotografie

Pareltje
Taco Kuiper kwam in 1993 in Zoetermeer wonen. “Ik vond Palenstein toen een
achtergebleven wijk. Nu niet meer. Het is een mooie wijk geworden. Castellum
Palensteyn is een pareltje, de omgeving is daar helemaal opgefleurd. En kijk
naar het nieuwbouwcomplex Schoutenhoek (fase I) en Park Palenstein. Dat zijn
mooie voorbeelden van hoe het met Palenstein de goede kant opgaat.”

Leefbaarheid
Hij realiseert zich ook dat er mensen zijn die niet direct staan te juichen. “De komende jaren gaat hier veel gebeuren. Flats worden gesloopt, mensen
moeten hun huis uit. Niet iedereen komt terug in de wijk. Dat kan voor sommige mensen heel naar zijn. En dat kan overlast geven. Daar moeten we
goed op letten. De woningcorporaties proberen dat zo goed mogelijk te laten verlopen. Ook de aannemer gaat proberen de overlast zoveel mogelijk te
beperken. Wij, van de gemeente, letten er goed op dat iedereen zich aan de afspraken houdt. En we besteden extra veel aandacht aan de leefbaarheid
van de buurt.” Taco Kuiper zegt het nog maar eens: “We zullen veel contact met bewoners hebben. Zo kunnen we met ons allen maatwerk leveren.”
Hij is positief over de sloop- en nieuwbouwplannen voor Palenstein: “Na jaren onzekerheid weten mensen waar ze aan toe zijn. Het is fantastisch dat,
ondanks de crisis en de moeilijke tijden voor de woningcorporaties, deze plannen toch worden uitgevoerd. Palenstein wordt alleen maar mooier.”

De Torteltuin:
De wijktuin, gelegen aan Trefpunt van Aalstlaan,
biedt kinderen van Stichting MOOI! de kans
om te ontdekken wat er in de natuur gebeurt.
Van zaadje tot plant, iets om te verzorgen en
het groeiproces te volgen.
“Wat doen die gekke paarse dingen in mijn
salade?” Tja, het is even wennen, maar het
bloemetje van de bieslook smaakt eigenlijk best
goed, vertelt een cliënt van Stichting Middin.
Bij Trefpunt van Aalstlaan wordt dagelijks vers
gekookt met ondersteuning van vrijwilligers.
De tuin levert hiervoor de diverse ingrediënten.
De kinderen van Stichting MOOI!, cliënten en
vrijwilligers van Stichting Middin zetten zich in
om de tuin zo netjes mogelijk bij te houden.
Een klein stukje natuur midden in de wijk.

Een smakelijk stukje voorlichting

Zomervakantie
bij Het
Mussennest
Op 25 juli was de zomervakantie begonnen. Alle scholen waren gesloten en
kinderopvang Het Mussennest had weer een spetterend programma met
afwisselende en uitdagende activiteiten! De kinderen hebben zich dan ook
uitstekend vermaakt. Iedere dag leuke dingen doen: wat wil je nog meer!
De ene dag stond er een kookworkshop op het programma en de andere dag
werden er de prachtigste kunstwerken gemaakt. Natuurlijk werd er tijdens de
warme dagen gezwommen in het eigen “subtropisch zwemparadijs”.
Ook leuke dagjes uit ontbraken niet: een dagje Balijbos, de bios of naar de
gloednieuwe speelboerderij aan de Voorweg. Kortom, het was weer één
groot feest bij Het Mussennest!

Voorbereiding bouw
Schoutenhoek fase 2 in volle gang
In de vorige Palenstein Krant kon u lezen dat woningcorporatie Vidomes is gestart met de ontwikkeling
van de tweede fase van het nieuwbouwproject Schoutenhoek. Deze nieuwe woningen worden
gebouwd op het braakliggende terrein tussen de eerste fase van Schoutenhoek en de Du Meelaan.
De voorbereiding voor de bouw is inmiddels in volle gang. Zo heeft Vidomes een omgevingsvergunning
aangevraagd voor de bouw van de 64 sociale huurappartementen. Rond 22 september is de gemeente
begonnen met de aanleg van riolering en bouwwegen en het verleggen van leidingen en kabels.
Vidomes verwacht dit najaar te starten met de bouw.
Wonen in Schoutenhoek
Er is veel belangstelling om in de sociale huurwoningen van Schoutenhoek fase 2 te gaan wonen.
Naar verwachting levert Vidomes de eerste woningen eind 2015 op, en start de verhuur medio 2015.
Deze planning kan echter nog wijzigen.
Op de website van Vidomes (www.vidomes.nl/klanten/nieuwbouw) en op de projectwebsite
(www.schoutenhoek.nl) vindt u de meest actuele informatie. Daar bericht Vidomes ook tijdig
vanaf wanneer geïnteresseerden zich kunnen inschrijven voor de huurwoningen.
Dit kan dan op de gebruikelijke wijze via www.woonnet-haaglanden.nl.

‘Kat van Palenstein’ onthuld
Als inwoner van Palenstein kun je de grote houten kat, die momenteel in het
water van het Croesinckplein te zien is, niet gemist hebben. Het kunstwerk werd
gemaakt als onderdeel van het project Jaarringen 2014. Maandag 8 september
was de feestelijke onthulling van de bontgekleurde kat!
Wijkbewoners worden kunstenaars
De ‘Kat van Palenstein’ is een participatieproject. Kinderen en volwassenen uit
de wijk werden door kunstenaar Niels Lakens uitgenodigd om te helpen bij het
opbouwen en beschilderen van de kat. De wandelaars van de kunstroute zagen
op deze plek dus geen kant-en-klaar kunstwerk, maar een werk ‘in wording’.
Bij de officiële onthulling waren de meeste jonge en volwassen deelnemers aan
het project aanwezig. Wijkwethouder Taco Kuiper prees hun inzet en bevestigde
dat het zinvol is om je woonomgeving
op te fleuren met kunst. De kunstenaars
in spé zetten vervolgens samen met de
wethouder en de kunstenaar hun handtekening op het bord dat aan de oever
bij het kunstwerk geplaatst wordt.
De volwassenen en vooral de kinderen zijn erg trots op hun deelname. De kat blijft de komende tijd te zien in
de wijk en krijgt volgend jaar weer een ander uiterlijk. Zo blijft het kleurrijke huisdier de wijkbewoners verrassen!
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Het verkeer in het park

Park Palenstein ligt in het centrum van de stad, waar veel verkeersstr0men bij elkaar komen. Zo zit het:
Snelverkeer

30 km-zone

Er is een zogenaamde ‘knip’ in de Osylaan.
Dat houdt in dat auto’s en vrachtverkeer niet
meer tussen de Osylaan, bij het CKC, en de
Du Meelaan kunnen rijden. Deze verbinding is
alleen toegankelijk voor bussen en calamiteiten
verkeer (brandweer, ambulances et cetera).

Het gedeelte van de Osylaan waar het park
tegenaan ligt is een 30 km-weg; dus rechts heeft
voorrang. Omdat de Osylaan een erg druk
bereden weg is, wijzigt de gemeente die situatie
eind 2014. De weg wordt dan een doorgaande
weg en dan heeft rechts voorrang.

Langzaamverkeer
Tussen de Osylaan en de Du Meelaan is een
brom-/fietspad aangelegd. De verbinding tussen
de Leidsewallenwetering en het Beatrijspad is
een fietspad. Hier mag je dus niet brommen.
Dit is het verlengde van het fietspad aan het
Marseillepad.

Wegversmallingen moeten er voor zorgen dat
de weggebruikers zich meer aan de snelheid van
30 km/uur houden en dat de verkeerssituatie
overzichtelijker is voor alle verkeersdeelnemers.

Verhuizing en tijdelijke buren
Florens van Brederodelaan
Een groot aantal bewoners van de flat aan de Florens van Brederodelaan is al druk
bezig met hun verhuizing. Vidomes gaat deze flat slopen. De sloop maakt onderdeel
uit van de vernieuwingsplannen die de gemeente en de drie corporaties hebben voor
de wijk. Inmiddels hebben meer dan 50 bewoners (gezinnen) een andere woning
gevonden (peildatum half september). Ongeveer de helft van deze groep blijft in
Zoetermeer wonen, ongeveer een kwart gaat naar Den Haag en de overige bewoners
gaan wonen in plaatsen als Leidschendam, Pijnacker, Rijswijk of Delft. Daarnaast
hebben nog eens 24 bewoners hun huur opgezegd en zullen binnenkort dus ook
verhuizen.
Planning
Vanaf 30 mei 2014 is het sociaal statuut in werking getreden voor de bewoners van de
flat. Zij hebben vanaf dan recht op een aantal regelingen, zoals een verhuisvergoeding
en voorrang op een andere sociale huurwoning in de regio Haaglanden. Bovendien
hebben bewoners vanaf die datum twee jaar de tijd om een andere woning te vinden
en te verhuizen. Dit betekent dat de flat niet eerder dan 30 mei 2016 wordt gesloopt.
Tijdelijke huurders
Voor de bewoners die er nu nog wonen, is het belangrijk dat de flat prettig leefbaar blijft. Leegstaande woningen zijn ongezellig om te zien, en komen
de veiligheid niet ten goede. Daarom heeft Vidomes besloten om de vrijkomende woningen tijdelijk te verhuren. De tijdelijke verhuur doet de
corporatie niet zelf. Hiervoor heeft Vidomes een ervaren specialist in tijdelijke verhuur aangesteld. Deze specialist heet Interveste. Mensen die door
omstandigheden een tijdelijke woning zoeken, zijn daar ook zeer mee geholpen.
Meer informatie
Kent u iemand die tijdelijk in de flat wil wonen? Op www.interveste.nl staat meer informatie over de mogelijkheden.
Op de website van Vidomes, www.v idomes.nl/florens , vindt u meer informatie over de Florens van Brederodelaan.

Samenwerken in Palenstein
Al meer dan een kwart van de bewoners van de Florens van Brederodelaan is verhuisd naar een
nieuwe woning binnen of buiten Zoetermeer. Zij geven aan dat ze tevreden zijn over alle steun
die hen is aangeboden.
De samenwerking tussen de organisaties in de wijk is
hierbij belangrijk en wordt voortgezet. De bewoners
begeleider van Vidomes, Aad Schelfhorst, schakelt
bijvoorbeeld waar nodig de wijkcoach van Kwadraad,
Jeanne Landa, in als bewoners hulp nodig hebben
om de verhuizing te organiseren.

Aad en Jeanne

De deelnemers van het Participatiecentrum hebben
enkele bewoners geholpen. Voor de bewoners die
in de komende maanden nog moeten verhuizen
blijft hulp beschikbaar.

Naast de klussendienst kunnen bewoners uit Palenstein ook terecht bij het Participatiecentrum voor
fietsreparaties, individuele computerlessen en uitgifte van rollators. De kledingbank van Stichting
MEVE heeft de winterkleding voor minima al klaar staan.

De klussendienst van het Participatiecentrum helpt
een bewoner aan de Diederik van Teilingenlaan
(Foto Participatiecentrum)
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Besluit genomen:
de flat aan de Jan van Beierenlaan gaat
gesloopt worden.

Ondernemen
in Palenstein

Fithealth is al 3,5 jaar de sportschool in de
wijk Palenstein. Je vindt Fithealth aan het
plein tegenover supermarkt Digros aan het
Rakkersveld 243.

Woningcorporatie De Goede Woning gaat de flat aan de Jan van Beierenlaan slopen. De sloop
maakt onderdeel uit van de vernieuwingsplannen die de gemeente Zoetermeer en de drie
corporaties hebben voor Palenstein.
Fase 1 wijkvisie Palenstein
Eind november 2013 was alle besluitvorming rondom de visie voor de wijk Palenstein afgerond.
Om ruimte te maken voor de vernieuwing worden in totaal vijf galerijflats gesloopt. In de eerste fase
worden twee van deze flats gesloopt. De flat aan de Florens van Brederodelaan staat als eerste in de
planning. De flat aan de Jan van Beierenlaan als tweede.
Peildatum en sloopdatum Jan van Beierenlaan
De peildatum voor de herhuisvesting is vastgesteld op 31 december 2014. Dat betekent dat op die
datum het sociaal statuut ingaat en dat de bewoners recht hebben op diverse regelingen zoals een
verhuisvergoeding. De bewoners hebben vanaf die datum twee jaar de tijd om een andere woning
te vinden en te verhuizen. De flat wordt niet eerder dan 31 december 2016 gesloopt.
Huisbezoeken en spreekuur
Voorafgaand aan de peildatum gaat de bewonersbegeleider van De Goede Woning, Ron Tempel,
bij alle huurders thuis op bezoek. Dit bezoek is bedoeld om de huurders goed voor te bereiden
op hun verhuizing. Ook houdt Ron iedere dag spreekuur in zijn kantoor aan de Jan van Beierenlaan
1114a. Kijk voor de tijden van zijn spreekuur op de website van De Goede Woning: www.dgw.nl
-> Ik ben bewoner -> Palenstein. Daar vindt u ook alle informatie over de herhuisvesting zoals het
sociaal statuut en een uitgebreide vragen- en antwoordenlijst.

Het was een jongensdroom van ondernemer
Karsten Buitendam, een eigen sportschool
in zijn Zoetermeer. Na diverse pogingen bij
bestaande sportcentra kwam in Palenstein
de uitdaging en de oplossing.
In het nieuwe multifunctionele centrum,
inmiddels bekend als Castellum Palensteyn,
was ruimte voor een sportschool. Fithealth
kon aan de slag!
Dag en nacht hebben vrienden en familie
Karsten geholpen om de ruimte binnen
zes weken om te toveren tot een sportschool.
“Wijkbewoners kwamen elke dag even
kijken of we al opschoten", zegt Karsten.
"Een teken dat wij erg welkom waren”.
De plek bevalt Karsten heel erg goed. "Mensen
buiten de wijk kijken wel eens anders tegen
Palenstein aan, maar de betrokkenheid en
vriendelijkheid is groot. Fithealth trekt zelfs
sporters uit Lansingerland".
Als het aan Karsten ligt, blijft hij nog heel
wat jaartjes in het centrum van Palenstein
sportlessen geven.

Park Palenstein wordt langzaam
groener
Amper twee jaar geleden was het park nog een deel van de Osylaan
waar auto’s, vrachtverkeer, bussen, fietsers en brommers reden.
Met een tijdelijk parkeerterrein, een school en een sportzaal,
achter groen verscholen.
Nu is dit hele gebied omgevormd tot een nieuw park en is de aanleg
afgerond. De aangelegde groenvoorzieningen hebben nog wel een
aantal jaren nodig om te groeien tot volwaardige bomen en struiken.
In het park zijn twee soorten gras gezaaid: vlakgras en ruiggras. Het vlakgras wordt regelmatig gemaaid. Het zogenaamde ruiggras is aangebracht
op de dijk en rondom de bestaande woning. Het heeft een bloemrijk
kruidenmengsel en wordt twee maal per jaar gemaaid.
Het eerste jaar zijn nog niet alle zaden gekiemd. Het ruige gras is dan
ook niet “rijk” opgekomen waardoor de kleurenpracht nog niet te zien
was. Dat houden we tegoed voor het volgende seizoen.
De afdeling Stadsbeheer kijkt regelmatig met de aannemer wat ze
kunnen doen om het gras goed te laten opkomen. Zo kunnen we
ook in de toekomst genieten van een groen park.

Werk in voorbereiding
Bouw woningen van Beeckstraat
Op de hoek van de van Aalstlaan en de van Diestlaan ligt al geruime tijd een terrein braak. Vroeger
stond hier de basisschool de Achtsprong. De school is verhuisd naar de nieuwe locatie in Castellum
Palensteyn. In de wijkvisie van Palenstein en het bestemmingsplan is op het braakliggende terrein
de bouw gepland van ongeveer twintig nieuwe eengezinswoningen. Hiervoor wordt een aparte
aanbesteding gehouden. Afhankelijk van het resultaat van deze aanbesteding kan het participatie
traject starten. De start van de bouw staat gepland in 2015.

Opknappen trapveldje van Duvenvoordepad
Het trapveldje aan het van Duvenvoordepad wordt veel gebruikt. Door scholen, buurtkinderen, het
sportbuurtwerk en complete voetbalteams. Dat vele gebruik heeft ook nadelen. Zo zijn de doelgebieden
kaal en zitten er veel oneffenheden in het veld. De gebruikers hebben daarom aan de gemeente
gevraagd of daar niet wat aan te doen is. De gemeente wil het veld helpen opknappen, zodat iedereen
weer met plezier gebruik kan maken van het veld. Samen met de gebruikers kijkt de gemeente wat
de mogelijkheden zijn. Als we alle wensen in vervulling brengen kost dat natuurlijk extra geld.
Zodra bekend is wat er gaat gebeuren, laten we dit uiteraard weten. Hopelijk lukt dat dit jaar nog!

Gebruik openluchtpodium Park Palenstein
Je moet er omheen, maar je kunt er niet omheen! Het nieuwe openluchtpodium is de blikvanger van
het nieuwe park Palenstein. De tribunes bieden plaats aan circa tweehonderd toeschouwers die op
een unieke locatie kunnen genieten van een openluchtvoorstelling. Al diverse malen is er gebruik
gemaakt van deze bijzondere voorziening in Palenstein, onder andere door Couleur Locale. Er is een
stroomvoorziening bij het podium, waardoor optredens eenvoudig georganiseerd kunnen worden.
Evenementenvergunning
Als je een evenement wilt organiseren, heb je een evenementenvergunning nodig. Een evenementenvergunning vraag je aan bij de gemeente. Afhankelijk van het evenement, dien je je aanvraag acht tot achttien weken in voor het evenement plaats vindt. Kijk op de website www.zoetermeer.nl
voor meer informatie. We hopen dat het openluchtpodium een bijdrage gaat leveren aan de levendigheid en bruis in de stad.
Voor vragen of opmerkingen over één van deze drie projecten kan je contact opnemen met de programmamanager Palenstein, de heer W.K.J. Verkerk
(w.k.verkerk@zoetermeer.nl) of vul het contactformulier in op de website www.palensteinzoetermeer.nl .

Even voorstellen!
Peter Vergers, coördinator Wijk Educatief Centrum
Castellum Palensteyn is een prachtig gebouw waar je voor veel terecht kunt. Onderwijs, sport,
gezondheid, enzovoort. Daarnaast is het ook een plek voor ongedwongen ontmoeten. Begin maart
nam Peter Vergers de functie van coördinator Wijk Educatief Centrum in Castellum Palensteyn over
van Evelyn van Boven. Hij werkt nauw samen met Jos Osman en Dorien Groen, die verantwoordelijk zijn
voor het fysiek beheer. Peter: “Ik ben 62 jaar, getrouwd en woon al meer dan 25 jaar in Zoetermeer. Na
mijn studie aan de TU Eindhoven heb ik bij verschillende grote bedrijven gewerkt. Vanaf 2007 ben ik
met vervroegd pensioen en actief in het vrijwilligerswerk.”
Wat houdt je functie in?
“Mijn eerste taak is het ontwikkelen van nieuwe initiatieven om nog meer bewoners van Palenstein te
bereiken en te inspireren tot wat voor hen van belang is. Bijvoorbeeld het oplossen van een probleem,
samen iets ondernemen of talenten ontplooien. De tweede taak is het bevorderen van de samen
werking tussen de vijftien organisaties die in Castellum Palensteyn zijn gevestigd.”
Wat vind je leuk aan je functie?
“Vooral de grote afwisseling in mensen en onderwerpen waarmee ik te maken heb. Van het inhuren
van een mobiele kinderboerderij tot het organiseren van een tentoonstelling over "De kat van
Palenstein". En alles ertussen.”
Wat wil je bereiken met het Castellum?
“Dat Castellum Palensteyn tweederde van de dag activiteiten aanbiedt die de bewoners aantrekkelijk vinden. Met aanbod dat nog beter aansluit
op behoeften van de bewoners. En 'last but not least' nog grotere samenwerking tussen de organisaties in Castellum.”
Peter is te bereiken in Castellum Palensteyn, Rakkersveld 253, 2722 BN Zoetermeer. Telefoon 079 - 3312763, mobiel 06 - 31 68 77 16,
e-mail: coordinatorwec@gmail.com.
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