
De Palensteinkrant is een uitgave van de gemeente  

Zoetermeer en de woningcorporaties De Goede Woning,  

Vestia en Vidomes.

krant 
nr1 03/2014

onder andere in deze krant

Leren om te leren

Plan je huiswerk

News

lees meer op PAgina 2 

maker
Jonge reporters  
op straat

Sloopbesluit 
Florens van  
Brederodelaan 
De wijk Palenstein wordt 
vernieuwd. Onderdeel is  
de sloop van vijf galerijflats. 

lees meer op pagina 3

Afscheid wet
houder Haan
De wethouder is trots op 
Castellum als kloppend hart 
van Palenstein. En op de 
samenwerking met de 
corporaties.

lees meer op pagina 5

Creatieve werk
tafel ParticipArte
Ga aan de slag in de werk
plaats en zie het terug in  
de ‘webwinkel’. 

lees meer op pagina 6

Schoutenhoek 
fase 2
Naast het nieuwe Park Palenstein, op loopafstand van de gezellige winkel
straat in het Oude Dorp en van het Stadshart, staat het mooie nieuwbouw
complex Schoutenhoek van Vidomes. Inmiddels is gestart met de 
ontwikkeling van de tweede fase van dit nieuwbouwproject.

Op het braakliggende terrein tussen de eerste fase van Schoutenhoek  
en de Du Meelaan zijn twee appartementengebouwen gepland, met 
ongeveer 60 sociale huurwoningen. Ook worden er ongeveer 30 een
gezins woningen gebouwd. Prijsindicatie koopwoningen: vanaf € 199.000, 
VON. De huurprijs van de sociale huurappartementen bedraagt naar 
verwachting € 699, per maand (prijspeil 2014). 

Voorlopig ontwerp
Voor de ontwikkeling van dit project werken woningcorporatie Vidomes  
en projectontwikkelaar Heijmans Vastgoed samen. Op dit moment wordt 
gewerkt aan het voorlopig ontwerp. De plannen werden op 17 februari 
gepresenteerd in het CKC.  Er was  zeer veel belangstelling voor het 
project. Door de gunstige centrale ligging en de kwaliteit van het project 
is het voor veel mensen een aantrekkelijke plek om te wonen.

Participatiegroep
Omwonenden en overige belangstellenden konden zich opgeven voor de 
Participatiegroep Schoutenhoek fase 2. De leden van deze groep hebben 
een adviserende rol tijdens het project. Vidomes en Heijmans Vastgoed 
horen graag wat de leden van het ontwerp vinden, en welke verbeter
punten ze zien. De bouw start waarschijnlijk eind 2014. De oplevering  
is begin 2016 gepland.

Meer informatie over dit project kunt u vinden op de website van Vidomes 
(www.vidomes.nl/klanten/nieuwbouw) en op www.schoutenhoek.nl.

Park Palenstein krijgt vorm

Inrichting bijna gereed

Veiligheid in de wijk

Knelpunten samen opgelost

Grote belangstelling voor de nieuwbouwplannen voor de 

tweede fase van Schoutenhoek. Ruim 200 mensen kwamen 

naar de inloopbijeenkomst in het CKC op 17 februari.
foto Bie Muusze



Officiële opening Schoutenhoek fase 1
Op donderdag 21 november werd de eerste fase van Schoutenhoek, het 
aantrekkelijke nieuwbouwcomplex van Vidomes, officieel geopend. 

Officiële handeling
Wethouder Edo Haan en voorzitter bewonerscommissie Aris Jan Hofker 
verrichtten de spectaculaire openingshandeling met een knallend 
confettikanon. Vervolgens kwamen heel spannend twee pieten langs  
de gevel abseilen. Zij brachten een presentje mee voor alle aanwezigen. 

Openingsfeest
Zo'n 170 bewoners en genodigden woonden de feestelijkheden bij in de 
commerciële ruimte van de Parkhoek. Onder het genot van een hapje en 
een drankje konden de bewoners elkaar beter leren kennen. Dat werd erg 
gewaardeerd. De bewoners zijn blij met hun nieuwe woning en de locatie.

Meer foto's en een filmpje
Meer foto's van deze feestelijke gebeurtenis staan in het fotoalbum op  
www.palensteinzoetermeer.nl In het filmalbum op deze website 
is ook een filmpje over de bouw van de Schoutenhoek fase 1 geplaatst.

Veiligheid in Palenstein 
Bij prettig wonen hoort veilig zijn en je  
veilig voelen in je eigen woonomgeving.  
De gemeente en de woningcorporaties, de 
wijkagent en andere organisaties in Palenstein 
vinden het belangrijk dat u zich veilig voelt in 
uw wijk. Met projecten als Lik op Stuk en  
WAS Pal (Wijk en Agent Samen Palenstein) 
werken we daarom samen met bewoners aan 
het verbeteren van de veiligheid van onze wijk. 

Knelpunten 
Veiligheid leeft in Palenstein. Op het laatste 
Palenstein Forum is een aantal knelpunten 
aangegeven. Zoals geluidsoverlast, hang
jongeren, hondenpoep en verkeersveiligheid. 
Daarvoor zijn oplossingen gevonden.  

Nu wordt er bijvoorbeeld extra gesurveilleerd door de wijkagent. Als er iets opvalt of als er sprake is 
van overlast, dan worden personen daarop aangesproken. Weten welke oplossingen er nog meer 
bedacht zijn? Kijk voor een overzicht van alle genoemde knelpunten en de oplossingen op  
www.palensteinzoetermeer.nl bij het kopje Praatplek. 

Wijkbezoek veiligheid
Burgemeester Aptroot en wethouder Van Domburg vinden veiligheid ook heel belangrijk. Op  
woens dag 18 december bezochten zij Palenstein. Wijkbewoners hebben hen gewezen op onveilige  
of juist veilige plekken in hun wijk. Daarna volgde een gesprek met de burgemeester en de wethouder 
over veiligheid. In de tweede helft van 2014 bezoekt de burgemeester Palenstein opnieuw. Dan kunt  
u horen en zien of het gesprek het gewenste resultaat heeft gehad.

Tip! Donkere, onverlichte plekken kunnen onveilig aanvoelen. Ziet u in de wijk een kapotte lantaarn
paal? Meldt dit dan zo gauw mogelijk via het algemene telefoonnummer van de gemeente: 14 079.

Kledingbank MEVE!  
voor gratis kleding
Kledingbank Met Elkaar Voor Elkaar! is sinds november vorig jaar gevestigd in het Participatie
centrum. MEVE! zamelt goed bruikbare, gebruikte kleding in. Deze kleding is bestemd voor 
mensen die het financieel wat minder hebben. “Mensen blij maken, daar gaat het om. Zorgen 
dat kinderen ook eens in een ‘nieuwe’ outfit naar school kunnen, passend bij het seizoen”,  
zegt Raimond Pouw, initiatiefnemer van de kledingbank.

Hoe werkt het?
Met uw Zoetermeerpas, of een ander bewijs van financiële moeilijkheden én uw legitimatie
bewijs, kunt u zich inschrijven bij MEVE! Daarna krijgt u een jaarkaart. U kunt dan eens in de  
twee weken gratis kleding uitzoeken. Per bezoek mag u vijf stuks kleding uitzoeken voor 
volwassenen en drie stuks voor de kinderen. 

MEVE! is geopend van maandag tot en met donderdag van 9:00 uur tot 15:00 uur.
Kijk voor meer informatie op www.kledingbankzoetermeer.nl

Spannend! Palenstein 

reporters in de wijk!

De Brede School is op 27 januari 2014 
gestart met het project ‘Newsmaker’. 
Kinderen uit Palenstein leren in zes bijeen
komsten hoe je als een echte journalist aan 
het werk gaat in je wijk. Aan het einde van 
deze zes bijeenkomsten geven de jonge 
reporters een presentatie van het 
‘Palensteinjournaal’ aan wethouder  
Mariëtte van Leeuwen en aan bewoners uit 
Palenstein. Komt u ook kijken op 24 maart? 
U bent van harte welkom van 16:15 uur   
17:00 uur in het Castellum, ruimte 011. 

Newsmaker is mogelijk gemaakt door de 
gemeente Zoetermeer, de Bibliotheek en 
Brede School Zoetermeer.

Meer weten? Coördinator Brede School 
Palenstein, F.Sarikas@stichtingmooi.nl
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Sloopbesluit Florens van Brederodelaan 
Vidomes gaat de flat aan de Florens van Brederodelaan in Zoetermeer 
slopen. Dit past in de plannen die de gemeente en de corporaties  
De Goede Woning, Vestia en Vidomes hebben voor de vernieuwing 
van de wijk Palenstein.  
 
Onderdeel van de wijkvisie is de sloop van vijf grote galerijflats.  
Dat gebeurt in meerdere fasen. De flat aan de Florens van 
Brederodelaan staat als eerste op de planning.

Peildatum, sloopdatum en 
sociaal statuut
Na overleg met de huurdersorganisatie heeft Vidomes het sloopbesluit 
genomen voor de flat aan de Florens van Brederodelaan. Ook de 
peil datum is vastgesteld, op 30 mei 2014. Op dat moment gaat het 
sociaal statuut in werking voor de bewoners van de flat. Zij hebben 
vanaf dan recht op een aantal regelingen, zoals verhuisvergoeding en 
voorrang op een andere sociale huurwoning in de regio Haaglanden.
 
De peildatum houdt ook in dat bewoners vanaf dat moment twee jaar 
de tijd hebben om een andere woning te vinden en te verhuizen.  
Dit betekent dat de flat niet eerder dan 30 mei 2016 wordt gesloopt. 

 

Meer informatie
Op de website van Vidomes (www.vidomes.nl/florens) vindt u actuele 
informatie over de Florens van Brederodelaan

Park Palenstein krijgt vorm
De aanleg van Park Palenstein is al goed te zien. Door het zachte weer kon 
de aannemer flink doorwerken. Na de kerstvakantie werd het nieuwe fiets 
en voetpad opengesteld. Het openluchtpodium is bijna klaar. Dat hebben 
we op 5 maart gevierd met Wethouder Edo Haan. 

Er komt ook een nieuwe brug over de Leidsewallenwetering. Als de brug is 
geplaatst, wordt het nieuwe voetpad aangelegd, met een steiger langs het 
water. Op dat moment vervalt de oude fietsroute. En de nieuwe busbaan 
tussen de Osylaan en de Du Meelaan kan voor de zomer al in gebruik 
worden genomen. 

De kruising Du Meelaan en Van Doornenplantsoen wordt opnieuw ingericht. 
Hier komt ook een hondenuitlaatplek. En natuurlijk zorgen we in het groene 
Palenstein voor aantrekkelijke beplanting! De planten zijn al besteld en 
worden nog voor half april in de grond gezet. Voor het verkeer is er een 
tijdelijke omleiding tijdens de werkzaamheden.

Wij verwachten dat de werkzaamheden dit voorjaar gereed zijn.  
Eind van de zomer, als alles groen is, gaan we het park feestelijk openen.

Leren om te leren
Het gratis project ‘Leren om te leren’ was voor de derde keer een succes 
in Palenstein. Twaalf kinderen uit groep 7 vergrootten in acht weken tijd 
hun studievaardigheden. Voorafgaand aan de lessen was er een ouder
bijeen komst. Daar zijn de ouders geïnformeerd over de inhoud van de 
lessen.

Huiswerk, hoe doe je dat?
Kinderen leerden tijdens deze lessen hoe zij hun huiswerk kunnen plannen, 
hoe zij een spreekbeurt voorbereiden of hoe zij informatie kunnen zoeken 
voor het maken van een werkstuk. Daarnaast werkten ze aan het vergroten 
van hun computervaardigheden en leerden ze een PowerPoint presentatie 
te maken. Tijdens de laatste bijeenkomst gaven de kinderen hun ouders 
een presentatie over wat ze hebben geleerd. De kids zijn vooral blij dat  
zij hebben leren omgaan met ‘PowerPoint.’ Een aantal van hen heeft het 
computerprogramma al bij spreekbeurten gebruikt.

Meer informatie: bel met één van de scholen in Palenstein of met Brede 
School, Stichting MOOI (bredeschool@stichtingmooi.nl of 0793462006)

foto: Aris Jan Hofker
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Mediatheek
De mediatheek in het Castellum is op maandag, dinsdag en woensdag na schooltijd 
open. Hier kunnen kinderen werken aan hun werkstuk, spreekbeurt of boekbespreking. 
Medewerkers van de bibliotheek helpen met het zoeken van een onderwerp of het 
kiezen van een boek.

De kinderen leren er waar ze de juiste informatie vinden. Ook leggen medewerkers uit 
hoe je een mooie PowerPoint presentatie kan maken. Natuurlijk kan er ook geoefend 
worden met het presenteren! 

Er is veel contact met de scholen. De medewerkers weten dan ook welke eisen de 
school stelt aan een werkstuk, spreekbeurt of boekbespreking. 

Ook leuk als je geen huiswerk hebt!
Je hoeft er niet perse aan school te werken hoor. Je kunt er ook lekker in een hoekje 
kruipen om te lezen. De mediatheek heeft hele leuke boeken en tijdschriften.

Pimp je eigen schoolplein
Leerlingen uit de groepen 5, 6, 7 en 8 van de Jacobsvlinder deden in november mee aan de Brede 
Schoolactiviteit ‘Pimp je eigen schoolplein’. Samen met leerkrachten, ouders en vrijwilligers maakten  
zij prachtige mozaïekvlinders. Ook wethouder Mariëtte van Leeuwen hielp een keer mee. Tijdens het 
knutselen sprak ze met de kinderen over school en leefomgeving. Binnenkort wordt het schoolplein 
feestelijk geopend. De leerlingen vrolijken het plein dan op met hun kleurige mozaïekvlinders.

Goed voorbeeld doet goed volgen
Door het succes van ‘Pimp je eigen schoolplein’ doen binnenkort ook basisschool De Meerpaal en  
De Achtsprong mee. Pimp je eigen schoolplein is mogelijk gemaakt door gemeente Zoetermeer, 
Basisschool de Jacobsvlinder en Brede School Zoetermeer. Voor meer informatie: Coördinator  
Brede School Palenstein, F.Sarikas@stichtingmooi.nl

Wat doet de beheerder van Castellum 
Palensteyn zo al?
We vroegen het aan Jos Osman: al een jaar een vertrouwd gezicht in en rond Castellum 
Palensteyn.

‘Ik ben er om er voor te zorgen dat het gebouw schoon blijft. Als er iets kapot is of niet 
werkt, regel ik dat het zo snel mogelijk gerepareerd wordt.’ Het directe contact met de 
gebruikers is hier het sleutelwoord. Jos beantwoordt hun vragen en ondersteunt als dat 
nodig is. Hij is op verschillende dagen en tijden in en om het gebouw aanwezig.  
Zo houdt hij in de gaten dat het gebouw op de juiste wijze wordt gebruikt. 

Jos ziet zichzelf als de schakel tussen de gebruikers van Castellum Palensteyn en de 
gemeente. “Het leuke van mijn werk is het contact met de mensen. Niet alleen alle 
mensen die in het Castellum werken of het Castellum gebruiken, ook alle Palensteiners 
die het gebouw bezoeken”, zegt Jos. 

Zijn wens voor de toekomst? “Samen met de gebruikers zorgen voor nog meer veiligheid in en rond het Castellum Palensteyn, want het Castellum is een 
fijne plek voor jong en oud om elkaar te ontmoeten!” zegt Jos. Meer informatie over het Castellum vindt u op www.castellumpalensteyn.nl

Op donderdag 28 november werden meer dan veertig actieve 
bewoners uit Palenstein in het zonnetje gezet tijdens de jaarlijkse 
Bedankavond Actieve Bewoners. Met twee bussen ging het  
gezelschap naar Snowworld, voor een gezellig etentje in kerstsfeer. 

De avond is een initiatief van woningcorporaties, gemeente en 
maatschappelijke partners in de wijk. Hiermee geven zij aan dat  
zij het enorm waarderen dat zo veel bewoners zich betrokken  
voelen bij hun wijk en zich vrijwillig willen inzetten.

Actieve bewoners  
in het zonnetje  
gezet



Participatiecentrum
In 2014 blijft het Participatiecentrum aan het Van Duvenvoordepad actief. 
Wijkbewoners met een Zoetermeerpas kunnen ook dit jaar weer gebruik 
maken van de handige klussendienst, de fietsen herstel werkplaats en de 
rollatorservice. De regels voor deze diensten zijn ongewijzigd. U krijgt gratis 
hulp als u het zelf niet kunt. Alleen de materialen moet u zelf aanschaffen. 

Nieuw leven voor oude rollator
Kent u mensen kent die een rollator over hebben? Verwijst u hen dan naar 
het Participatiecentrum. Het Participatiecentrum knapt de rollators op en 
geeft ze daarna aan ouderen met een beperkt budget. Dankzij u zijn dan  
ook deze wijkbewoners weer mobiel!

Gebruik maken van een computer?
Ook dat kan in het Participatiecentrum. Op dit moment is er nog plek, als  
u kennis wilt maken met de computer, of wilt leren emailen, of internet 
gebruiken. In de ochtenduren kunt u individueel les krijgen van een 
vrijwilliger.

Er is nog meer mogelijk in het Participatiecentrum. Loop bijvoorbeeld  
eens binnen bij de kledingwinkel van MEVE! U bent van harte welkom!

Participatiecentrum Palenstein
Van Duvenvoordepad 13, 2722 CB Zoetermeer, 0793421725

Afscheid Edo Haan
‘Palenstein krijgt weer elan’
‘Als ik ergens trots op ben, dan is het wel op de resultaten die we in 
Palenstein aan het behalen zijn. Castellum is het kloppend hart van de wijk 
geworden. De inwoners zien dat we investeren in deze wijk en dat de 
overheid dus in Palenstein gelooft.’ Wethouder Edo Haan is tevreden met 
wat de gemeente en de corporaties in de afgelopen vier jaar in Palenstein 
hebben bereikt en kijkt met een gerust hart naar de toekomst van de wijk. 
Edo Haan komt na de gemeenteraadsverkiezingen in maart niet meer terug 
als wethouder. Hij neemt in dit interview afscheid van de lezers van deze 
krant. 

“Palenstein was de eerste uitbreidingswijk van Zoetermeer. Het is nu de 
eerste wijk waar flats gesloopt worden en waar we de hele wijk gaan 
opknappen. Dat is uniek voor Zoetermeer, want tot nu toe hebben we alleen 
nieuw gebouwd.” 

Door de crisis zijn afspraken met de woningcorporaties over maatregelen in 
de wijk veranderd. “We hebben er als gemeente bovendien extra geld voor 
uitgetrokken. Vanaf dat moment ontstonden er mooie plannen voor de 
buurt. Kijk naar Castellum en de Brede School. Piëzo doet er goede dingen 
en ik heb grote waardering voor Vidomes en De Goede Woning. Deze 
woningcorporaties gaan door met investeren in Palenstein, terwijl budgetten 
onder druk staan en het niet meer vanzelfsprekend is dat een project van 
deze omvang doorgaat. 

“Palenstein krijgt weer elan!”, zo besluit de wethouder. “Ik ben trots op  
de wijk en op wat wij samen met alle wijkbewoners hebben gerealiseerd.”

Even voorstellen!
Jan Hoogeveen, wijkbeheerder 
Vanaf juni 2007 werk ik als wijkbeheerder bij de gemeente Zoetermeer. Sinds april 2013 in de wijk 
Centrum (Centrum, Driemanspolder, Dorp en Palenstein). Als wijkbeheerder ben je namens de 
gemeente verantwoordelijk voor het dagelijks beheer en onderhoud van de openbare ruimte  
en het groen rondom gebouwen. 

Ik ben toezichthouder voor de dagelijkse onder houdswerken in de wijk. Verder ben ik het aanspreek
punt voor bewoners bij vragen over de openbare ruimte. Uw meldingen en vragen komen bij mij 
terecht en ik bekijk wat er dan mogelijk is aan oplossingen.

Maandagochtend en woensdagmiddag ben ik aanwezig op de wijkpost. Op andere tijden kunt u via 
de wijkpost Centrum contact met mij opnemen. Het telefoonnummer is 0793469001 of stuur een 
emailtje naar wijkpostcentrum@zoetermeer.nl. 
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Colofon | Vragen of opmerkingen over Palenstein? Bel naar het programmasecretariaat van de wijk op 14 079. 

Kijk voor meer informatie of het laatste nieuws op: www.palensteinzoetermeer.nl
Fotografie: gemeente Zoetermeer, Vidomes, Redline Fotografie, Aris Jan Hofker, César Delgado, Bie Muusze | Maart 2014

Participarte verzorgt heel 2014 een open werkplaats. U kunt hier naar hartenlust 
werken aan uw eigen creatieve projecten. Het is de bedoeling dat deelnemers 
in de werkplaats iets maken dat gezien mag worden. Alle creaties worden 
namelijk getoond in een ‘webwinkel’. 

In de webshop komen meerdere foto’s van alle creaties met een beschrijving.  
Zo wordt de webwinkel een aantrekkelijke etalage voor de werkplaats. 

Er zijn heel veel creatieve mogelijkheden: u kunt een schildering maken, een  
object ontwerpen, een verhaal schrijven, met textiel, hout, gips of karton 
werken. Het kan allemaal bij ParticipArte!

Ook zin gekregen om mee te doen? Op de website www.participarte.nl leest u 
er meer over. 

Resultaten onderzoek  
bewonersparticipatie

Aan welke buurtactiviteiten in Palenstein doet  
u mee? En wat zou er de komende tijd moeten 
gebeuren in uw wijk? Zomaar een greep uit de 
vragen van het onderzoek naar bewoners
participatie in Palenstein. Misschien heeft u  
ook uw stem laten horen via de vragenlijst!

In totaal hebben ruim 200 bewoners uit 
Palenstein de vragen beantwoord. Zo hebben 
we een goed beeld van wat u belangrijk vindt 
en waar u aan mee wilt doen. Hierdoor kunnen 
we de activiteiten in de wijk nog beter 
afstemmen op de vraag van de bewoners.

Veel van de ondervraagden doen mee aan buurtactiviteiten, zoals de Dag van Palenstein en het schoon
houden van de woonomgeving. Voornamelijk om contact te hebben met anderen, voor de gezelligheid, 
en om te ontspannen. 

Schoon, heel en veilig
Ruim 80% van de ondervraagden vindt een schone, hele en veilige woonomgeving in Palenstein erg belangrijk. Dus ze zien graag dat iedereen zijn eigen 
afval opruimt, dat mensen elkaar aanspreken op negatief gedrag, maar elkaar ook helpen de wijk schoon en veilig te houden! 

Maar liefst 67 bewoners hebben aangegeven met de gemeente en woningcorporaties mee te willen praten over de ontwikkelingen in Palenstein. Dat is 
heel erg fijn, want met elkaar kunnen we van Palenstein een prettige woonwijk maken voor iedereen! In een volgende krant vertellen we u daar meer over.

Even voorstellen uw wijkregisseur!
Ik ben Sabrina Verbarendse. Sinds 1 november 2013 werk ik als wijkregisseur van het Centrum, waaronder 
Palenstein valt. 

Wat doet een wijkregisseur eigenlijk? 
Een wijkregisseur is de verbindende schakel tussen bewoners en de gemeente of andere organisaties die  
binnen het centrum actief zijn. Hierbij ligt de nadruk op schoon, heel, en veilig, en op leefbaarheid. 

Samen met u!
Een aantal bewoners is in Palenstein zeer actief om de leefbaarheid en de veiligheid te vergroten. Wijk en Agent 
samen (WASpal) is daar een goed voorbeeld van. Deze groep bewoners vormen de oren en ogen van de politie  
en gemeente. Als wijkregisseur trek ik samen met hen op om uw wijk leefbaar en gezellig te houden. 

Heeft u tips?
Zijn er dingen waarvan u vindt dat ze beter kunnen in de wijk? Wilt u zich opgeven voor WASpal? Of heeft u een 
goed idee voor een project? Neem dan contact op met de wijkpost Centrum via telefoonnummer 0793469001.  
Ik hoor graag uw mening!

afval in de        
       prullenbak
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