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Samen op weg naar 
een aardgasvrij  
Palenstein 
Het duurt nog even, maar vóór 2040 is Palenstein de eerste Zoetermeerse wijk 
die aardgasvrij wordt. Deze verandering roept wellicht vragen bij u op zoals: 
“Wanneer ga ik van het gas af?”, “Hoe dan?” en “Wat gaat het mij kosten?”. 
Om antwoord te geven op deze vragen organiseren we op 7 juni 2018 in het 
CKC een bijeenkomst over onder andere een aardgasvrij Palenstein. Graag 
vertellen we u in deze krant meer over de stap naar aardgasvrij. 

Waarom gaan we van het aardgas af?
Er zijn verschillende goede redenen om van het aardgas af te gaan. 
Aardgas is een fossiele brandstof. In Nederland hebben we in 1961 een 
flinke gasbel gevonden onder Groningen. En dat heeft in Groningen veel 
gevolgen gehad. Daar willen we in Nederland vanaf. Daarnaast komt er bij 
het verstoken van aardgas CO2 vrij. De uitstoot van CO2 zorgt voor 
klimaatverandering en dat willen we tegengaan. Ook gemeente 
Zoetermeer sluit hier bij aan. 

Green Deal Palenstein aardgasvrij
In maart 2017 hebben de gemeente, netbeheerder Stedin en de 
woningcorporaties Vidomes, De Goede Woning en Vestia de Green Deal 
Palenstein aardgasvrij ondertekend. Met als einddoel dat er gezamenlijk 
gewerkt wordt naar een aardgasvrij Palenstein in 2040. 

Nog niet op alles een antwoord
Elke woning, flat of huizenblok is anders. Dat maakt dat er geen standaard-
oplossing is, maar dat een aanpak op maat nodig is. Per situatie moet 
bekeken worden wat er nodig is om de woningen aardgasvrij te maken.  
De partners willen graag samen met u antwoorden en oplossingen vinden op 
vragen die de overgang naar een aardgasvrije wijk met zich meebrengt. Er is 
namelijk nog niet op alle vragen al een duidelijk antwoord te geven. 

Kokkin Thea verwent haar gasten bij het 
tweewekelijkse wijkdiner

Blik op het nieuwe winkelcentrum

Wethouder Isabelle Vugs bij de kick off Living Lab

Isoleren lastig? 

Reimarkt helpt 

Hoogste punt Asseliershof!

Dit najaar je nieuwe huis?

Lees verder op pagina 2

Agenda:
7 juni 2018:
Informatiebijeenkomst voor 
alle bewoners van Palenstein 
over alle ontwikkelingen in de 
wijk. Met speciale aandacht 
voor Palenstein Aardgasvrij.

Uitnodiging volgt.



Uw eigen woning 
isoleren lastig? 
Reimarkt helpt u van A tot Z! 

Er verandert veel op het gebied van energie. De gaswinning 
in Groningen loopt terug en fossiele grondstoffen raken op. 
Wat betekent dat nu voor u? U merkt het al in uw portemonnee. 
De gasprijzen en energiebelasting zijn aan het stijgen. Dat is 
vervelend, maar het kan anders. Reimarkt - dé winkel voor duurzaam 
wonen - denkt graag met u mee wat u kunt doen in uw huis.

Heeft u een koopwoning? 
Dan kunt u zelf al veel doen. Uw huis isoleren is een mooie eerste 
stap die u veel oplevert. Door te isoleren kunt u uw energierekening 
met € 50 per maand verlagen! 
En nu de gasprijs stijgt, neemt die besparing de komende jaren 
alleen maar toe. 

Uw woning beter isoleren klinkt misschien als gedoe. U staat er niet 
alleen voor. Bij Reimarkt vindt u kant-en-klare verbeteringen voor 
uw huis, op maat gemaakt. Wij helpen u op weg en begeleiden u 
tot en met de oplevering. U heeft altijd één aanspreekpunt en we 
gaan pas weg als u 100% tevreden bent. Kom eens langs in onze 
winkel aan de Dorpsstraat 163 of maak een afspraak op reimarkt-
zoetermeer.nl/afspraak. 

Reimarkt werkt samen met de gemeente Zoetermeer om woningen 
duurzaam te verbeteren.

Wat gebeurt er nu al aan aardgasvrij 

in Palenstein?
Inmiddels zijn er in deze wijk al diverse duurzame projecten gestart. De 
gemeente heeft  ontwikkelaars geselecteerd voor 21 Nul op de Meter-
woningen aan de Van Beeckstraat (Asseliershof) en 18 Nul op de Meter-
woningen aan het Van Duvenvoordepad. De 22 kavels aan het Van 
Aalstpark worden binnenkort uitgegeven. Op de plek waar eerst de 
Florens van Brederodefl at stond, bouwt Vidomes 28 nieuwe Nul-op-
de-Meter appartementen. Daarnaast bouwt Boele & van Eesteren 
50 eengezinswoningen. Deze zijn allemaal aardgasvrij. 
Ook De Goede Woning is al volop bezig met het verbeteren van 
120 eengezinswoningen. In deze krant leest u daarover meer. 

Weetje
Nul-op-de-Meter is een huis dat jaarlijks gemiddeld evenveel (of meer) 
energie opwekt als dat het nodig heeft voor het huis en het huishouden. 

Wat kunt u nu al doen?
De weg naar aardgasvrij duurt nog even, maar u kunt als woningeigenaar en 
huurder nu al aan de slag met energiebesparing in uw huis. Er zijn 
verschillende alternatieven voor het gebruik van aardgas. Wilt u bijvoorbeeld 
een nieuwe keuken bestellen? Dan is het goed om te overwegen om 
elektrisch te gaan koken te gaan. Keuzes die u vandaag maakt, hebben 
invloed op de toekomst. 
Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn, breng dan een bezoek aan 
Reimarkt, de winkel voor duurzaam wonen in de Dorpsstraat 163. Zij kunnen 
u adviseren over hoe u zich voor kunt bereiden op aardgasvrij wonen. 

Meer informatie 
Heeft u vragen over aardgasvrij wonen in Palenstein dan kunt u als 
huurder terecht bij uw verhuurder of als woningeigenaar bij de gemeente 
via energieloket@zoetermeer.nl. Meer informatie over aardgasvrij en 
duurzaam wonen is te vinden op www.palensteinzoetermeer.nl en 
www.zoetermeer.nl/aardgasvrij  
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Nieuwe ideeën gevraagd 
voor invulling Tango 
locatie

Het oude gebouw van autobedrijf 
Auto Ambacht staat al een tijd 
leeg. De gemeente is op zoek 
naar een nieuwe bestemming 
voor het pand. 

Heeft u een goed idee? 
Laat het ons weten. Het zou leuk zijn als de bestemming aansluit bij 
de vernieuwing van de wijk. Bijvoorbeeld een plek waar mensen uit 
de wijk met plezier naar toe gaan om elkaar te ontmoeten; een plek 
die bijdraagt aan de leefbaarheid van de wijk. 
Stuur uw idee naar www.palenstein@zoetermeer.nl. 

Wie heeft een leuk idee?

Stadskwartier 
Palenstein
Op de plek waar nu de Jan van Beierenfl at staat, gaat De Goede Woning 
een gloednieuw woon- en winkelcentrum realiseren. Het plan bestaat uit 
vrije sector koop- en huurwoningen, sociale huurwoningen en winkels. 

Verhuur en verkoop
De verhuur en verkoop van de vrije sector woningen verzorgt een makelaar.. 
Welke makelaar dat is, is nog niet bekend. De sociale huurwoningen worden 
te zijner tijd verhuurd via www.woonnet-haaglanden.nl. Om te kunnen 
reageren heeft u een inschrijfnummer van Woonnet-Haaglanden nodig. Het 
is nog niet bekend wanneer de verhuur start.

Wanneer start de bouw? 
De Goede Woning hoopt in 2018 te kunnen starten met de bouw. Of dit lukt, 
is afhankelijk van de sloop van de Jan van Beierenfl at. Deze is vertraagd. In 
een ander artikel in deze Palensteinkrant leest u daar meer over. Meer 
informatie over het project leest u op www.stadskwartierpalenstein.nl 

Artist impression Stadskwartier

Reimarkt in de Dorpsstraat



Particulier Opdrachtgeverschap bij 
Van Duvenvoordepad

Sloop Jan van 
Beierenflat
Als onderdeel van de vernieuwing van Palenstein wordt 
de flat aan de Jan van Beierenlaan gesloopt. Helaas 
heeft de sloop in ieder geval een half jaar vertraging 
opgelopen. 

Bij de voorbereidingen voor de sloop is asbest 
gevonden. Dat moet eerst verwijderd worden voor de 
flat verder gesloopt kan worden. De sloopaannemer 
geeft echter aan dat door de aantrekkende markt in de 
bouw het moeilijk is om genoeg gespecialiseerde 
werknemers voor de asbestsanering te vinden. 
De Goede Woning kan helaas geen duidelijkheid geven 
over de planning. Er wordt hard gezocht naar andere 
mogelijkheden en alternatieven. De meest actuele 
informatie kunt u vinden op www.palensteinzoetermeer.
nl/woonplek/projecten-uitvoering.

Rondleiding Living Lab Palenstein Aardgasvrij
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Succesvolle kick-off 
Living Lab Palenstein
Het Living Lab Palenstein Aardgasvrij is op woensdag 14 maart succesvol van start 
gegaan. De kick-off vond plaats in Castellum Palensteyn in Zoetermeer. Er waren 60 
aanwezigen vanuit onderwijs, bedrijfsleven en de gemeente Zoetermeer. Ook de 
Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en diverse woningcorporaties waren 
van de partij.

In een living lab werken studenten samen met bedrijven aan het oplossen van een 
maatschappelijk vraagstuk, op locatie. Living Lab Palenstein Aardgasvrij richt zich op  
energietransitie. De renovatie van 120 woningen van De Goede Woning naar 
duurzame Nul-op-de-Meter woningen gaat gebruikt worden als leerproject. 

Eén van de sprekers tijdens de kick-off was wethouder Isabelle Vugs: “Living Lab 
Palenstein Aardgasvrij is een prachtig voorbeeld van hoe je een concreet project 
kunt verbinden aan onderwijs. Zo ontstaat er een levensechte experimenteer- en 
leeromgeving. Daar hebben studenten en werkgevers profijt van.’’

Next Generation Woonwijk
Hoe het Living Lab eruit gaat zien, wordt de komende maanden verder verkend. 
Uiterlijk september 2018 gaan de eerste studenten aan de slag.”

Realisatie van 18 koopwoningen
Aan het Van Duvenvoordepad stond een basisschool. Daarin was de 
laatste jaren de Ambachtenwerkplaats gevestigd. De oude school is vorig 
jaar gesloopt. Op deze locatie mogen volgens het bestemmingsplan  
18 koopwoningen gebouwd worden. 

De invulling van de bouw van deze woningen gebeurt via ‘particulier 
opdrachtgeverschap’. Dit betekent dat de kopers grote invloed hebben 
op het ontwerp en de indeling van de woning. De woningen worden 
uiteraard gasloos. Uit de ingediende plannen heeft de gemeente de 
ontwikkelaar met het beste plan gekozen. Dat is Bébouw Midreth, die 
ook de 21 koopwoningen aan het Van Alkemadehof bouwt. 

Aanpassing bestemmingsplan 
De gemeente moet het bestemmingsplan nog aanpassen om te zorgen voor 
voldoende parkeerplaatsen. Begin april is er een inloopavond geweest om 
de omgeving hierover te informeren. Na het doorlopen van de bestem-
mingsplanprocedure werkt Bébouw Midreth verder aan de definitieve 
invulling van het plan. Momenteel worden de inspraakreacties verwerkt.

Wanneer bouwen
De start van de bouw hangt af van het tempo van de verkoop van de 
woningen en het aanpassen van het bestemmingsplan. In de komende 

periode informeert de ontwikkelaar omwonenden, geïnteresseerden  
en toekomstige kopers over de vervolgstappen. We verwachten dat 
de bouw start in 2019. Meer weten? Stuur dan een e-mail naar 
ipaling@bebouw.nl 

 Artist impression: zo zou het blok woningen er uit kunnen zien!

Sloop Jan van Beierenflat



Nieuwe complex-/ 
buurtbeheerder
Huurders van de flats en appartementen van De Goede Woning hebben een nieuwe complex-/
buurtbeheerder. Stefan Kum heeft het stokje overgenomen van Albert Caffa. 

Wat doet de complex-/buurtbeheerder? 
De complex-/buurtbeheerder is verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van de wooncomplexen en 
het eerste aanspreekpunt als het gaat om signaleren, voorkomen en oplossen van technische en sociale 
klachten. 

Hoe is hij bereikbaarheid? 
Stefan is telefonisch bereikbaar via het centrale telefoonnummer van De Goede Woning: 079 343 80 00. 
Op maandag tot en met donderdag is hij bereikbaar van 9.00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 9.00 tot 
12.00 uur. Ook heeft hij een kantoor  aan de Diederik van Teilingenlaan 349a waar hij af en toe zit. Hij 
heeft hij geen spreekuur meer. 

Nieuwe directeur-
bestuurder voor 
De Goede Woning

De Goede Woning heeft sinds 1 januari 2018 een nieuwe directeur-
bestuurder: Mariëtte Heemskerk. Mariëtte is geboren en getogen  
in Zoetermeer en kent de stad dus goed. 

Goede dienstverlening
Mariëtte gelooft in zeggen wat je doet en doen wat je zegt! 
Uiteindelijk draait het om tevredenheid van de huurders - op het 
gebied van woningen, maar ook van onderhoud en communicatie”, 
licht Mariëtte toe. “Bij het vormgeven van de organisatie wil ik ook 
die aspecten meenemen. Dat kan het beste als de 
verantwoordelijkheden laag in de organisatie liggen. Het accent 
komt bijvoorbeeld steeds meer te liggen op de wijken en de 
wijkteams. Ook in Palenstein.” 

Duurzaamheid
Er gebeurt veel in Palenstein. Vijf galerijflats, waarvan twee van De 
Goede Woning, maken plaats voor lagere nieuwbouw. En samen 
met de gemeente, de andere twee corporaties en 
netwerkbeheerder Stedin heeft De Goede Woning een Green Deal 
gesloten. “We gaan onze krachten bundelen om samen de 
mogelijkheden te verkennen om van Palenstein een aardgasloze 
wijk te maken. De eerste resultaten zijn zichtbaar. We verbeteren 
120 eengezinswoningen in Palenstein naar Nul-op-de-meter. De 
eerste 24 woningen zijn klaar en zien er prachtig uit.”
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Fotografie: Erwin Dijkgraaf

Stefan Kum, de nieuwe complexbeheerder

Nieuwe directeur-bestuurder  
Mariëtte Heemskerk 

Prettig wonen  
in Palenstein
Leefbaarheidsonderzoek 
Vidomes
Er gebeurt veel in Palenstein. We vernieuwen de wijk stap voor stap 
en samen met uw inzet wordt de wijk steeds mooier. Maar wat 
vinden bewoners van hun directe leef- en woonomgeving? Wonen 
ze prettig in de wijk en voelen ze zich bijvoorbeeld veilig? Dat vroeg 
Vidomes onder meer aan haar bewoners in Palenstein tijdens het 
leefbaarheidsonderzoek van 2017. Hieraan werkten 217 Palenstein-
bewoners mee. 

Bewoners van Vidomes geven de 

leefbaarheid in Palenstein een 6,9

In 2012 was het gemiddelde cijfer een 6,2. Dat betekent dat het 
woonplezier van bewoners toeneemt. Daar zijn wij blij mee! Dat is 
onder meer te danken aan uw inzet en die van organisaties in de 
wijk. Maar ook aan de vernieuwing: renovatie, sloop en nieuwbouw.

Een greep uit de punten die de 

bewoners aangaven: 

•  Ze voelen zich steeds veiliger in Palenstein. Zowel overdag, als 
in de avond en nacht. 

•  Ze ervaren minder overlast van criminaliteit en geluidsoverlast. 
•  Ze vinden dat de wijk netter is geworden en dat er minder 

vandalisme is. 
•  Ze geven aan dat bewoners elkaar groeten en elkaar kennen. 

Laten we deze ontwikkeling vasthouden. Samen gaan we voor het 
beste resultaat!
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Nieuw bezoekadres De Goede Woning
De Goede Woning is verhuisd naar de Maria Montessorilaan 11,  
2719 DB Zoetermeer. Het telefoonnummer is hetzelfde gebleven: 
079 343 80 00. 

Telefonisch bereikbaar 
• Maandag t/m donderdag: van 9.00 tot 16.00 uur
• Vrijdag: van 9.00 tot 12.00 uur 

Openingstijden balie
• Maandag t/m donderdag: van 9.00 tot 13.00 uur
• Vrijdag: gesloten 

Eerste palen plan Asseliershof
Eind december vierden we de start van bouw van de 21 energiezuinige 
MyOwnHome woningen in Asseliershof. Bijgestaan door wijkwethouder 
Taco Kuiper hebben de kopers de eerste symbolische palen geslagen. 
De zogenaamde Nul-op-de-Meter woningen wekken net zoveel energie 
op als ze verbruiken.  

Bébouw heeft begin januari de bouwplaats verder ingericht, het 
terrein uitgezet en er zijn de benodigde grondwerkzaamheden 
uitgevoerd. Op 6 februari werd de échte eerste paal geslagen van de 
200 palen in totaal. Nadat alle palen waren geslagen, is de riolering en 
de prefab fundering aangebracht. Half maart begon de opbouw van 
de casco’s van de woningen. De vaart zit er flink in. Nog even en het 
hoogste punt is bereikt. 

De 21 ruime woningen liggen rond een gemeenschappelijke 
binnentuin. Met de toekomstige bewoners wordt de inrichting van 
deze binnentuin vormgeven, zoals de indeling, het kleurgebruik en de 
groeninrichting. 

Bébouw Midreth verwacht dat de eerste woningen in het 4e kwartaal 
worden opgeleverd.  

Activiteiten voor ouderen bij Piëzo
Stichting Piëzo heeft veel activiteiten voor oudere bewoners. Dus heeft u 
zin in een praatje, wilt u actief bezig zijn, vrijwilligerswerk doen of 
meedoen aan cursussen?  Dan bent u van harte welkom.   

Een greep uit onze activiteiten:
• Maandagochtend: informatiebijeenkomst 09.15-11.15 uur (28 mei 

voorlichting over dementie) 
Maandagochtend van 09.15 uur tot 11.15 uur en woensdagmiddag 
van 14.30 tot 16.30 kunt u komen handwerken.

• Voor 55-plussers is er op maandagmiddag een vrije inloop van 15 tot 
17 uur om met elkaar te praten, iets te drinken en een stukje fruit te 
eten.

• Iedere 1e en 3e maandag van de maand organiseert kokkin Thea 
een wijkdiner. U kunt zich hiervoor vooraf inschrijven. Thea is 
bereikbaar via 06-24679262. 

• Iedere dinsdagmiddag kunt u met elkaar genieten van een gezonde 
lunch. Aan u de keuze: helpen meekoken of alleen aanschuiven. Wel 
even aanmelden bij de balie. 

• Donderdag samen koken en eten voor vrouwen 12.00 -14.30 uur

Aan het wijkdiner en de gezonde lunch en koken/eten zijn kosten 
verbonden. Zoetermeerpas cheque 3, 4, 5 of 6 of € 3,00.

Meer informatie bij de balie van PiëzoCentrum Palenstein,  
Rakkersveld 253 of bij:  
Christine Advokaat, Sociaal Cultureel Werker te bereiken via:
Christine@stichtingpiezo.nl; 06-46866491; www.stichtingpiezo.nl

Kokkin Thea bij het succesvolle wijkdiner

Eerste palen plan Asseliershof

Het nieuwe kantoor van De Goede Woning



Colofon | Vragen of opmerkingen over de vernieuwingsplannen van Palenstein? Neem contact op met het programmasecretariaat  

Palenstein via 14 079 of kijk op www.palensteinzoetermeer.nl.

Wilt u contact opnemen met de corporaties? 

De Goede Woning, www.dgw.nl  |    
Vestia, www.vestia.nl  |    
Vidomes www.vidomes.nl/contact  |      

Programmasecretariaat Palenstein 14 079 | www.palensteinzoetermeer.nl  |   
Fotografie: Vidomes, PiëzoCentrum Palenstein, De Goede Woning, gemeente Zoetermeer, Erwin Dijkgraaf 

Mei 2018
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Spannende tijden voor bewoners 
Doortogelaan en Poellaan

Vidomes start in juli met de bouw 
van 28 Nul-op-de-Meter woningen 
Uw wijk én de woningen worden steeds ‘groener’ 

Met deze duurzame woningen zet Vidomes weer een belangrijke stap 
om de woningen in Palenstein aardgasvrij én CO2-neutraal te maken. 
Voor de toekomstige bewoners betekent dit veel wooncomfort, een 
gezond woonklimaat en een lage energierekening. Ook dragen zij zo 
bij aan een beter milieu. 

Over de appartementen
Boele & van Eesteren voert de bouwwerkzaamheden uit. De 28 sociale 
huurwoningen komen in 2 gebouwen met ieder 14 appartementen. 
Het zijn driekamerwoningen van ongeveer 70 m2. De bovenste 
woningen hebben een klein, maar praktisch balkon op het zuiden.  
De woningen op de begane grond krijgen een eigen tuintje.  
Op www.vidomes.nl/florens vindt u meer informatie.

Start verhuur 
Vidomes verwacht u na de zomer te kunnen vertellen wanneer de verhuur 
van deze nieuwe woningen start. Zij biedt de woningen, net als andere 
sociale huurwoningen, dan aan op www.woonnet-haaglanden.nl.

In juli is het zover: dan start Vidomes met de bouw van 28 nieuwe 
sociale huurwoningen op de plek waar eerst de Florens van 
Brederodeflat stond. Eerst vinden de voorbereidende werkzaam-
heden plaats. Na de zomer worden de eerste palen geslagen. Dit 
worden ook Nul-op-de-Meter (NOM) appartementen. Deze NOM 
woningen zijn aardgasvrij en wekken evenveel energie op als nodig 
voor het huis en het huishouden (CO2-neutraal). Als alles volgens 
planning gaat, levert Vidomes de woningen in het derde kwartaal 
van 2019 op.

We zien weer verhuisdozen rondgaan, dit keer in de twee flats aan de Dirc 
van de Doortogelaan en de Goeswijn van der Poellaan. Deze flats gaat 
Vidomes slopen om ruimte te maken voor nieuwbouw. Een spannende tijd 
voor de bewoners. Dat begrijpen we heel goed! We zijn dan ook blij dat 
ongeveer de helft van de bewoners al een nieuwe woning heeft gevonden. 

Vidomes sloopt de flats niet eerder 

dan 1 juni 2019 

De bewoners van de flats aan de Dirc van de Doortogelaan en Goeswijn 
van der Poellaan hebben natuurlijk tijd nodig om een nieuwe woning te 
vinden, en zich voor te bereiden op hun verhuizing. Daarom hebben de 
bewoners vanaf het moment dat het sloopbesluit is genomen twee jaar 
de tijd om te verhuizen. Maar niet iedereen heeft die tijd nodig. 
Sommige bewoners zijn al verhuisd. Daarvan zijn 1 op de 3 bewoners 
verhuisd naar een woning buiten Zoetermeer. 

Vidomes is bij alle bewoners op bezoek 

geweest 

De sloopplannen zijn al langer bekend. Dat neemt niet weg dat het voor 
bewoners ingrijpend is. Zij moeten immers verhuizen en daar komt best wat 
bij kijken. Daarom is Vidomes vorig jaar bij alle huurders van deze twee flats 
op bezoek geweest om hen voor te bereiden op de komende periode. 
Bijvoorbeeld om bewoners te helpen bij het aanvragen van een voorrangs-
verklaring. Hiermee krijgen ze voorrang op andere woningzoekenden voor 
sociale huurwoningen binnen de regio Haaglanden.

Tijdelijke buren om prettig te blijven 

wonen

Voor de bewoners die er nog zitten, is het belangrijk dat ze prettig blijven 
wonen in de flat. Leegstaande woningen zijn ongezellig om te zien, en 
komen de veiligheid niet ten goede. Daarom verhuurt Interveste, 
specialist in tijdelijke verhuur, de lege woningen tijdelijk. 

Een impressie van de nieuwbouw

De twee nog te slopen flats van Vidomes


