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Bruisdagen,
wat zijn dat?

Torteltuin,
de nieuwe wijktuin
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Op zaterdag 14 september 2013 werd voor de
13 e keer de Dag van Palenstein georganiseerd.
De regen kwam met bakken uit de hemel,
maar dat mocht de pret niet drukken!

Wijkvisie nieuws
Om de vernieuwingsplannen
voor de wijk te kunnen
uitvoeren was het wachten op
twee belangrijke beslissingen.
Eén beslissing is in
Zoetermeer genomen, de
andere in Brussel.
lees meer op pagina 3

TOPTAFELTENNIS
IN PALENSTEIN
Het Zoetermeerse toptafel
tennisteam kiest het Castellum
Palensteyn voor het spelen
van haar thuiswedstrijden!
lees meer op pagina 4

AANLEG PARK
PALENSTEIN
In deze maand wordt gestart
met de aanleg van Park
Palenstein. Als alles goed gaat
kunnen we het park volgend
jaar zomer gaan gebruiken.
lees meer op pagina 4

Dag van
Palenstein 2013:
nat maar vrolijk!

gebruikte rollators,
"keep them rolling"

wijkagenten
stellen zich voor!
lees meer op PAgina 5

Rond 12.00 uur werd de Dag van Palenstein officieel geopend in de
Cor van Zijp Sportzaal in het Castellum Palensteyn. Hier konden de
bezoekers eerst genieten van een demonstratie van één van de leerlingen
van Budo Kai Sei. Daarna was de eer aan wethouder Hans Haring om zelf
een plankje door te breken om zo de Dag van Palenstein officieel ‘open te
breken’. En dat is hem gelukt!

In en rondom Castellum Palensteyn
Een aantal activiteiten die buiten bedoeld waren, zijn vanwege de regen
naar binnen verplaatst, zoals de clinics van fitnesscentrum Fithealth en een
spontane demonstratie stijldansen. Dit alles onder muzikale begeleiding
van Melange Entertainment. De sfeer in het Atrium zat er goed in!
Kinderen konden naar hartelust knutselen, spelletjes doen, geschminkt
worden en springen op het springkussen.

Informatieplein en Koopgoot
De volwassenen konden ondertussen informatie krijgen bij de stands van
allerlei Zoetermeerse zorg- en welzijnsorganisaties, sportverenigingen
en politieke partijen. Ook de Koopgoot, de markt waar mensen allerlei
spulletjes te koop aanboden, werd tussen de buien door goed bezocht.

Vrijwilligers
Gedurende de dag hebben zo’n 700 mensen de Dag van Palenstein
bezocht. De Dag van Palenstein is mede mogelijk gemaakt door een
groot aantal wijkbewoners dat zich vrijwillig voor de dag heeft ingezet.

Fotografie: Rob Verbunt

Hier Doen Wij Het ZO!
Ook dit jaar zijn in het kader van Lik op Stuk weer verschillende acties uitgevoerd. Zo zijn er – om
de buurt schoner te houden – posters van ‘hondenpoep netjes opgeruimd’ opgehangen en nieuwe
flyers gedrukt en verspreid. Waar het verkeer druk is, zijn snelheidsborden neergezet en vlaggen
met daarop ‘de scholen zijn weer begonnen’ opgehangen. Natuurlijk is er ook op de Dag van
Palenstein veel aandacht besteed aan een groen, veilig en kindvriendelijk Palenstein.
Snelheidscontroles
In september zijn er op verschillende tijdstippen en op verschillende plaatsen snelheidscontroles
uitgevoerd door de politie. Gebleken is dat iedereen zich goed aan de maximale snelheid houdt.
Bewoners en bezoekers van Palenstein: BEDANKT!

Bruisdagen Palenstein...

Wat zijn dat?
Wel eens van de Bruisdagen gehoord?
In Palenstein worden door het jaar heen
allerlei leuke evenementen georganiseerd om
de wijk te laten bruisen. Daarom noemen wij
dit Bruisdagen. Benieuwd welke Bruisdagen
er binnenkort op de agenda staan?
•
•
•

Halloween op 31 oktober
Sinterklaas op 5 december
Kerstactiviteit in de week voor kerst

Meedoen?
Meehelpen een Bruisdag te organiseren?
Hulp kunnen we goed gebruiken!
Aanmelden kan via palenstein@zoetermeer.nl.

Tijdelijke busbaan Osylaan dicht
voor alle verkeer!
De gemeente is druk bezig met de aanleg van Park Palenstein. De aannemer is op 1 oktober 2013 gestart. Vanaf die datum is de busbaan ook
geheel afgesloten.

Busroutes
Busreizigers maken vanaf 1 oktober gebruik van een andere bushalte
en moeten rekening houden met een iets langere reistijd. Meer infor
matie is te vinden bij de bushaltes in de omgeving, op de websites
van de busmaatschappijen en via www.9292.nl.

Fietsers en voetgangers
Nu de busbaan is afgesloten, maken fietsers en voetgangers tijdelijk
gebruik van alternatieve routes via de Ambachtsherenlaan of de Leidse
wallenwetering. Omwonenden hebben hierover een brief gekregen.
Ook is dit bekend gemaakt op de (wijk-)websites.
Voor vragen of meldingen over de verkeerssituatie kunt u contact
opnemen met de wijkpost Centrum, telefoon 079 346 9001 of via e-mail
wijkpostcentrum@zoetermeer.nl. Voor meer informatie kunt u terecht
op de wijkpost Centrum aan Bijdorplaan 14.

Maatschappelijk werk in Palenstein
Weet u soms niet meer hoe u de dag doorkomt? Heeft u steeds geld
tekort aan het einde van de maand? Of bent u ten einde raad met
uw puberkind?

Kwadraad
Kwadraad maatschappelijk werk biedt hulp bij vragen over gezin en
opvoeding, geld en werk, relatie en huwelijk, ruzie en geweld, verlies
en rouw. Ook als u er niet meer uitkomt met andere instanties, zoals
de sociale dienst of schuldhulpverlening, kunt u bij Kwadraad terecht.
U zoekt samen met Kwadraad naar een oplossing, in één of meer
gesprekken, via een online consult of in één van onze trainingen.
Het team bestaat uit twee algemeen maatschappelijk werkers, een
wijkcoach, een gezinscoach en een sociaal juridisch raadslid.

Wij zijn verhuisd!
U vindt ons in Schoutenhoek 43B. Kom gerust eens langs op ons
spreekuur op dinsdag van 09.00 tot 10.00 uur. Een afspraak maken is
niet nodig, en er zijn geen kosten verbonden aan onze dienstverlening.
Voor meer informatie,
bel Kwadraad 088 900 4000
of de wijkcoach 06 27228080
en bekijk de website www.kwadraad.nl.
Gezondheidscentrum Schoutenhoek
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Even voorstellen!

Wijkvisie nieuws

Hallo! Even voorstellen, ik ben Nicolette Blok
en ik ben medewerker sociaal beheer van
Vestia voor de wijk Palenstein. U vraagt zich
misschien af wat een medewerker sociaal
beheer doet. Ik hou me vooral bezig met hoe
de directe omgeving van uw woonwijk eruit
ziet en hoe we als buren met elkaar omgaan.

Op 19 juli is het gewijzigde
bestemmingsplan voor Palenstein definitief
geworden. Een belangrijke mijlpaal voor
de geplande vernieuwing van de wijk.
Daarnaast moet de Europese Commissie
beoordelen of de toekomstplannen voor
Palenstein voldoen aan de Europese
regels. Hun oordeel lijkt positief.
Binnenkort verwachten wij een officiële
reactie uit Brussel. Wij houden u op de
hoogte.

Prettig wonen in Palenstein
Het is natuurlijk de bedoeling dat iedereen
prettig woont in de wijk. Wanneer het niet lukt
om een situatie op te lossen, denk bijvoor
beeld aan geluidsoverlast, dan schakelen
wij Buurtbemiddeling in. Krijg ik het signaal
dat buren zich zorgen maken over een oudere
die naast hen woont, dan leg ik contact met
een zorgpartij. Met elkaar komen we dan tot
een oplossing.

Op www.palensteinzoetermeer.nl
kunt u de plannen uit de wijkvisie nog eens
rustig bekijken.

En verder...
Daarnaast ben ik betrokken bij het opzetten en organiseren van projecten rond bijvoorbeeld
groenonderhoud en diverse buurtactiviteiten. Want alleen samen met u kunnen we er voor zorgen
dat uw buurt schoon, heel en veilig is en blijft. Wilt u contact met mij? Ik ben te bereiken via
088 124 2424 van maandag tot en met donderdag tussen 08.00 en 15.00 uur.

Afscheid wijkmanager Palenstein
Dag allemaal, ik werk al vele jaren aan de leefbaarheid van verschillende wijken van Zoetermeer.
De laatste jaren heb ik me voornamelijk op het Centrum en daarbinnen op Palenstein gericht.
Het doet me goed te zien hoe Palenstein zich ontwikkelt als een van de beste Zoetermeerse wijken.
Er zijn veel betrokken bewoners, die samen met een aantal organisaties werken aan de toekomst van
de wijk. Het Castellum Palensteyn biedt voor elk wat wils. Tientallen nationaliteiten, jong en oud,
komen daar bij elkaar, leren elkaar kennen en tonen begrip voor elkaar.

PENSIOEN
Nu is het moment gekomen om met pensioen te gaan en afscheid te nemen van mijn werk.
Het kost moeite, maar geeft ook voldoening. Ik heb veel goede mensen ontmoet en heel fijn
met hen samengewerkt.
Iedereen bedankt voor deze rijke ervaringen, die ik meeneem.
Marina Zwetsloot-Platero

Ik wens Palenstein een geweldige toekomst!
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Europees toptafeltennis in Castellum

Fotografie: Elsbeth Parmentier

Afgelopen jaar werd het Zoetermeerse tafeltennisteam van Enjoy&Deploy
Taverzo landskampioen tafeltennis. Het team heeft zich geplaatst voor de
tweede ronde in de Europacup en heeft het Castellum Palensteyn uitge
kozen om haar thuiswedstrijden te spelen. Drie topteams uit Europa zullen
op 19 en 20 oktober strijden met de Zoetermeerse ploeg voor één plek in

de volgende ronde. Het Zoetermeerse team bestaat uit Borna Kovač,
Jan Žibrat en Rajko Gommers. In de Europacup zal de Koreaanse
verdediger Kang Dongsoo het team van coach Martin Brinkhoff aanvullen.
Een entreekaart voor de Europacup kan voor aanvang van de wedstrijden
worden gekocht bij de ingang van het Castellum voor € 5,-.

Schoutenhoek Fase 2
Naast het recent opgeleverde nieuwbouwcomplex Schoutenhoek verrijzen in de volgende fase
twee nieuwe appartementengebouwen, met ongeveer 70 woningen en ongeveer 30 eengezins
woningen. Op dit moment wordt gewerkt aan het voorlopig ontwerp. Vidomes verwacht dat eind
2014 kan worden begonnen met de bouw.
Veel uitgangspunten voor het ontwerp liggen al vast. Ze zijn beschreven in het nieuwe bestemmings
plan en in het beeldkwaliteitplan voor de wijk. Toch zijn er nog aardig wat keuzes te maken voor
bijvoorbeeld het materiaal waarmee de buitenkant van de gebouwen wordt gemaakt. Daarover
willen we graag in overleg met een zogenaamde participatiegroep.

Meepraten?
Omwonenden ontvangen binnenkort een uitnodiging om aan deze participatiegroep deel
te nemen. Voor overige belangstellenden wordt dan een oproep geplaatst op
www.palensteinzoetermeer.nl.
Hier komt Schoutenhoek Fase 2
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Aanleg Park Palenstein
Park Palenstein
p

Het ontwerp voor de inrichting van het park is
klaar. Op de tekening ziet u hoe het park er
uit gaat zien. In deze maand is gestart met de
aanleg. Afgelopen tijd is alvast de harde
grond verwijderd en zijn er 30 bomen gekapt.
Hier komen 34 bomen voor terug. Als alles
goed gaat kunnen we het park volgend jaar
zomer gaan gebruiken.
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Als bijzonder element komt er in Park Palen
stein een openluchtpodium, dat plaats biedt
aan kleinschalige culturele evenementen.
Zoals een muziekvoorstelling, schoolmusical,
cabaretavond of boekenmarkt. Allemaal leuke
activiteiten die de ‘bruis’ in de stad en de wijk
verhogen.
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Torteltuin, de nieuwe wijktuin
Bewoners en buurtkinderen rond de Van Aalstflat kunnen nu in hun eigen achtertuin
genieten van tuinieren en zelfgekweekte
vruchten en groenten. In juli was de feestelijke
opening door Wethouder Edo Haan samen
met de kinderen uit de buurt en cliënten van
Middin. Uit de voorgestelde namen is
gekozen voor de Torteltuin.
Het vele groen is al zo typisch voor Palenstein.
Met de nieuwe wijktuin krijgen de kinderen
en bewoners nog meer mogelijkheden om
hiervan te genieten. Zelf lekker bezig zijn in
de tuin en daar ook de vruchten van plukken,
want de meeste plantjes zijn eetbaar!
Juf Anneke van het kinderwerk vertelt: “Veel
kinderen hebben geen idee waar groente
vandaan komt! Ja, uit de supermarkt, maar
hoe een slaplantje groeit, dat weten ze niet.
In de wijktuin kunnen ze zelf groente kweken,
oogsten en opeten!”.

Even voorstellen!
Wij zijn Patrick Bergs (links) en Henk Eleveld
(rechts), de wijkagenten voor alle bewoners van
Palenstein. Wij kunnen u advies geven of door
verwijzen naar andere instanties. Als blijkt dat
er echt politie-inzet nodig is, kunt u die van
ons verwachten, zowel voor conflict- als voor
bekeuringssituaties.

Wat speelt er in de wijk?
Als wij dit weten kunnen wij zaken zelf oppakken
of neerleggen bij partners waar wij nauw mee
samenwerken. Ons doel is problemen zoveel
mogelijk te voorkomen en escalatie tegen
te gaan.

WAS-PAL
Wist u dat de wijk Palenstein een eigen preventieteam heeft, genaamd WAS-PAL? Het team bestaat
uit bewoners uit Palenstein die regelmatig onder begeleiding van de wijkagent, surveillances door
de wijk lopen. WAS staat voor Wijk en Agent Samen en PAL voor Palenstein. Het team heeft als
doel de gemeente en politie te ondersteunen bij het bevorderen van de leefbaarheid en veiligheid
in de wijk. Wilt u zich aansluiten bij het WAS-PAL team? Kom dan langs op het inloopspreekuur,
iedere woensdag tussen 13.30 en 14.00 uur in het wijkcentrum van Castellum Palensteyn.
Landelijk telefoonnummer politie: 0900 8844. Volg ons ook op Twitter: @WagPalenstein.

Wijk aan Zet!
Heeft u ideeën
die het leven in
Palenstein leuker
kunnen maken?
Bijvoorbeeld
een gezellige
herfstbarbeque
organiseren op
de nieuwe bbq-plek aan de Johan van
Bourgondiëlaan?
Dan roepen wij u op vooral gebruik te maken
van het bijzondere subsidiebudget ‘Wijk aan
Zet!’. Iedereen kan met ideeën
en initiatieven komen. Belangrijk is dat het
budget gebruikt wordt voor activiteiten die
als doel hebben dat mensen meer met elkaar
omgaan of iets voor elkaar kunnen betekenen.
Wijk aan Zet - budget aanvragen?

Dat kan heel gemakkelijk bij de wijkpost
Centrum, via www.zoetermeer.nl of door
te bellen met de gemeente, bereikbaar
via 14 079.

ParticipARTe is gestart met The Move
Stichting ParticipARTe is gestart met een nieuw project: The Move. Bewoners
maken samen een artistieke presentatie door samen te werken op ver
schillende vlakken, zoals schilderen, fotografie, techniek, geluid en textiel.
Jong en oud kan meedoen aan The Move en mag zelf bepalen wat hij gaat
maken. Het werk dat iedereen maakt moet een geheel vormen. Dat is
“the move” die gemaakt wordt. Deelnemen aan The Move is gratis en
het eindresultaat wordt aan het publiek getoond.
ParticipARTe is te vinden in het Participatie
centrum aan het Van Duvenvoordepad 13.
Kijk voor meer informatie op de website
www.participarte.nl of e-mail naar
info@participarte.nl.

Een sportvereniging die naar je toekomt!
Heb jij zin om lekker te sporten? Dat is leuk, gezellig en gezond!
Met de wijksportvereniging kan dat bij jou in de buurt en vlak na
schooltijd voor iedereen tussen de 6 en 12 jaar. Bij de wijksport
vereniging krijg je les van een echte trainer van een sportclub.
Je hoeft dus niet naar de sportvereniging te gaan, die komt gewoon
naar jou toe! Zo kun je onder andere meedoen aan streetdance/
hiphop en karate. Er zit vast iets tussen wat jij leuk vindt!
Je kunt altijd twee keer gratis mee doen om te kijken of je het leuk
vindt. Daarna kun je kiezen of je nog een korte kennismaking van
4 lessen wilt volgen voor € 5,- of dat je beslist om lid te worden

omdat je het zo leuk vindt dat je elke week wel wilt sporten!
Lijkt het je wat? Kom gerust eens langs, elke dinsdag en donderdag
in de Cor van Zijp sportzaal in het Castellum. Neem voor meer
informatie contact op met de buurtsportcoach Johan Huurman
via J.huurman@zoetermeer.nl.
De wijksportvereniging wordt mogelijk gemaakt door de deel
nemende sportverenigingen Pro Patria en Kai Sei in samenwerking met de combinatiefunctionarissen sport van de
gemeente Zoetermeer.

Wijk

Sport

Dag

Locatie

Tijd

Palenstein

Streetdance/hiphop

Dinsdag

Castellum

15.45-16.45

Karate

Donderdag

Castellum

15.45-16.45

Rollators:
“Keep them rolling”!
Heeft u nog een gebruikte rollator in de kast
staan die niet meer helemaal functioneert?
Of heeft u 'm niet meer nodig? Breng deze
dan naar het Participatiecentrum!

De vernieuwde rollators gaan naar ouderen met een beperkt budget
(bijvoorbeeld Zoetermeerpas-houders). Zo blijven zij mobiel en kunnen
ze meedoen in Zoetermeer. In het kader van het project 'Keep them
rolling' hebben de fietsmonteurs van het Participatiecentrum al ver
schillende rollators een nieuw leven gegeven. Maar dat moeten er
nog veel meer worden!
U kunt uw rollator inleveren aan het Van Duvenvoordepad 13
in Zoetermeer (maandag tot donderdag van 08.00-16.00 uur
en vrijdagochtend). Of bel voor meer informatie 079 342 1725.

Daar knappen we deze hulpmiddelen op,
zodat ze weer veilig te gebruiken zijn.

Wist u dat:
•

er een 2 hands kledingwinkel is aan het Van Lierepad 13? Hier
e

kunt u terecht voor kleding en kleine huishoudelijke artikelen.
•

het maatschappelijk werk van Kwadraad is verhuisd van het
Croesinckplein 24/26 naar het nieuwe gezondheidscentrum,
Schoutenhoek 43 B?

•

Schoutenhoek aantrekkelijke bedrijfsruimte heeft voor startende
ondernemers?

•

er voor deze startende ondernemers uit Palenstein speciale subsidies zijn?

•

Ter Zake Het Ondernemershuis onlangs is geopend (Markt 3,
Zoetermeer) en dit dé ontmoetingsplaats is voor ondernemers,
gemeentelijke professionals en belangenorganisaties?

•

www.palensteinzoetermeer.nl dé plek is waar u alles kunt vinden
over de wijk?

Castellum Palensteyn
Per 1 september is Stichting Piëzo verantwoorde
lijk voor de inhoudelijke en organisatorische
coördinatie van alle activiteiten die plaatsvinden
binnen de afdeling ‘Ontmoeten’, oftewel het
Wijkcentrum in Castellum Palensteyn.
Evelyn van Boven gaat aan de slag als coördi
nator. De taakverdeling voor het beheer wordt
als volgt ingedeeld: overdag op de doorde
weekse dagen is Dorien Groen van Piëzo verant
woordelijk voor het beheer (tel.nr. 079 331 2763).
Fotografie: Henk Leentfaar
Na 15.00 uur en in de weekenden is beheerder
Jos Osman van de gemeente Zoetermeer het aanspreekpunt
(tel.nrs. 079 343 9152 en 06 29239928).
Dagelijks is de balie, buiten de schoolvakanties om, bemenst van
09.00-17.00 uur. Hier kunt u terecht met vragen en ideeën over het
activiteitenaanbod van het Castellum.

Colofon
Vragen of opmerkingen over de vernieuwingsplannen van Palenstein? Bel naar uw woningcorporatie of het programmasecretariaat. De Goede Woning (079) 343 80 00 | Vestia Zoetermeer (079) 316 18 18
| Vidomes (088) 845 66 00. Programmasecretariaat Palenstein 14 079 (dinsdag t/m donderdag van 09.00 - 12.00 uur) Wijkpost centrum, gemeente Zoetermeer (079) 346 90 01
Fotografie Gemeente Zoetermeer. Kijk voor meer informatie en het laatste nieuws over Palenstein op www.palensteinzoetermeer.nl | Oktober 2013

