Nieuwsbrief nr. 4

Zoetermeer, 26 mei 2021

Sinds de vorige nieuwsbrief van 22 februari is er weer veel gebeurd. Daarom in deze uitgebreide nieuwsbrief een
overzicht van de afgelopen gebeurtenissen. Wanneer u daarvan direct op de hoogte wilt zijn, gaat u dan naar de
BADE-facebookgroep: Bewoners Adviesteam De Entree BADE. Als u “op facebook zit” en u wilt lid worden van
onze groep, richt dan uw verzoek naar: pimmeerman@gmail.com , dan wordt u direct toegelaten. Ook de
voorgaande nieuwsbrieven kunt u daar integraal lezen.

Op 3 maart vond er een videomeeting plaats met de projectleiding over de Notitie oversteken
stadsstraat Entreegebied (voorgeschiedenis: zie BADE-nieuwsbrief nr. 3). Projectleider Evert-Jan van
den Akker houdt zich bezig met de begeleiding van de grondeigenaren en (samen met collega Maud
Roukens) met de uitwerking van het Structuurontwerp Openbare Ruimte (SOR). Evert-Jan noemde de
ontwikkelingsfases van het SOR:
1. Voorlopig ontwerpfase
2. Definitief ontwerpfase
3. Engeneeringsfase
4. Uitvoeringsfase
5. Beheersfase
Voor de zomer zal aan gerenommeerde ingenieursbureaus (ook in het buitenland) een offerte uitgaan
voor de fases 1 en 2. Keuze op grond van zowel prijs als kwaliteit van de aanbiedingen. Gevraagd
wordt: een integraal ontwerp, expertise op alle fronten, met later mogelijk delegatie.
BADE en andere buurtvertegenwoordigers worden aan het begin van fase 1 uitgenodigd voor opnieuw
overleg (mogelijk in juni weer fysiek). Halverwege en aan het eind van een fase zonodig
feedbackbijeenkomsten.
Indien mogelijk komt er alsnog een levensgrote oversteekproef (september / oktober 2021).
Er werd alvast ingegaan op enkele aspecten van de notitie.
Opnieuw werd een maquette van het Entreegebied toegezegd.
Diezelfde avond 3 maart was er een BADE-videovergadering.
Hier volgen de belangrijkste besproken punten.
- De lange lijst van onderwerpen die in De Entree spelen, is ingekort, gerangschikt en voorzien van
prioriteiten (zie nieuwsbrief nr.3). De bedoeling is en blijft, dat zoveel mogelijk mensen een onderwerp
uitkiezen, zich daarin verdiepen, om zich goed voor te bereiden op de komende zienswijzen (september
/ oktober). Helaas is daar tot nu toe weinig respons op gekomen. Daarom aan u allen nogmaals een
oproep om een onderwerp van uw affiniteit uit te kiezen, en daarop commentaar en/of uw ideeën te
geven.
- Drie BADE-leden hebben een cursus website bouwen gevolgd en er is een domeinnaam voor BADE
gekocht. Desondanks is er nog geen BADE-website tot stand gekomen. Ook hierbij zou u ons kunnen
helpen: uit eigener ervaring of met tips.
- Wel is er een facebookgroep aangemaakt: Bewoners Adviesteam De Entree BADE, die voor iedere
facebookgebruiker zichtbaar is. Om lid te worden van deze groep, kunt u zich aanmelden:
pimmeerman@gmail.com

- Na korte plaatsing is BADE weer verwijderd van Zoetermeerwijzer.
- Er werd gediscussieerd over de mogelijkheid van een zogenaamde maaiveldtunnel in plaats van de
gelijkvloerse stadsstraat.
- De verontrustende presentatie over luchtverontreiniging van longarts Hans in ’t Veen is met zijn
toestemming toegezonden aan de BADE-leden. Deze is desgewenst bij Jacques van der Meer aan te
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vragen. Op dat moment was er nog geen nieuws uit de supportersgroep luchtkwaliteit, noch over de
meetapparaatjes om zelf te gaan meten.
Op 8 maart werd in de commissie Samenleving van de gemeenteraad de participatie besproken. Mede
aanleiding was de onrust en bezorgdheid bij vele bewonersgroepen over het her en der bouwen van
woontorens in Zoetermeer. Er waren vijf insprekers van o.a. het Eleanor Alternatief, de 1e
Stationsstraat. Namens BADE heeft de secretaris enkele ervaringen inzake samenspraak verteld: waar
het volstrekt onvoldoende is, waar het (bijvoorbeeld bij BADE) al wat beter gaat, en hoe het nog veel
beter kan.
De meeste partijen waren in principe wel bereid om de participatie te verbeteren, bijvoorbeeld door de
samenspraak met bewoners in een eerder stadium te laten plaatsvinden. Ook rechtstreeks contact
tussen projectontwikkelaars / bouwers en omwonenden werd als oplossing genoemd. Wethouder
Paalvast deed enkele kleine toezeggingen. De hele uitzending is terug te luisteren en zien op:
https://channel.royalcast.com/gemeentezoetermeer/?fbclid=IwAR0n_dgkdaW8mDuXJ6UHvBSX5ustgvI
OP7L-pEoEhPwksz1x4BaEYRP0HLg#!/gemeentezoetermeer/20210308_2
Zó Zoetermeer ! heeft al in maart bij de burgemeester een initiatiefvoorstel ingediend: voorstel
Buurtvisie, dat te vinden is op hun website:
https://zozoetermeer.nl/nieuws/bericht/de-buurtvisie-meepraten-over-de-buurt-voor-erplan/?fbclid=IwAR2RH79Zt_a66xQOedcOf6RM2I6GrNMxuu24kmooP24vt_Hp5mD66DE1eRw
Dit voorstel is op 10 mei in de commissie Stad besproken, luister terug op:
https://channel.royalcast.com/gemeentezoetermeer/#!/gemeentezoetermeer/20210510_2
en de behandeling ervan is doorgeschoven naar de gemeenteraadsvergadering van 14 juni.
In dit voorstel staan heel concrete maatregelen om de samenspraak op buurtniveau beter te regelen,
ten gunste van betrokken bewoners. Helaas was de commissie Stad hierover niet onverdeeld positief.
Vooruitschuiven belemmert spoedige verbetering van de participatie.
Op 9 maart was er in het Stadscafé Leiden een interessante presentatie van het Rijnlands Architectuur
Platform (RAP) over de rol van buurtinitiatieven in gebiedsontwikkeling. Wat is de rol van bewoners
daarbij en hoe kan het tot een succes leiden ? Hoe werkt de samenwerking tussen burgers en
professionele projectontwikkelaars ? Te bekijken via de link:
https://www.youtube.com/watch?v=guX0p35bhOk
De ombouw van Terra Nova komt dichterbij, zie het artikel in het AD van 10 maart 2021:
https://www.ad.nl/zoetermeer/over-twee-jaar-bijna-400-nieuwe-woningen-in-plaats-van-leegstaandkantoorgebouw-terranova~a471f255/?fbclid=IwAR3m93kiZZAnq_KmFDAYiqHaEv_cc3tlhHppZUUixxRgnuCXprpwEsJisWI
Over Terra Nova zal na de zomer van 2021 participatie plaatsvinden. Omwonenden ontvangen
informatie over de planologische procedure en het gebouwontwerp. Zij worden geraadpleegd over het
ontwerp van de openbaar toegankelijk ruimte binnen het plangebied. Inwoners en omwonenden
hebben verder de mogelijkheid gebruik te maken van officiële zienswijzen op de te volgen procedures
voor de omgevingsvergunning. Met zo’n zienswijze kan men bijvoorbeeld bezwaar maken tegen de
bouwplannen. Bron: entreezoetermeer.nl
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Artist impressions van het complex. Op de binnenplaats zal een gezondheidscentrum verrijzen.
Rond 19 maart stuurde wethouder Rosier namens de gemeente de plannen voor een nieuw station
Zoetermeer naar de gemeenteraad, nu ook met een verplaatsing van het busstation Centrum West
daarheen. De gemeenteraad moest toen nog met deze stationsvisie akkoord gaan en er ongeveer vier
miljoen euro voor vrij maken. Zie ook later in deze nieuwsbrief.
https://www.ad.nl/zoetermeer/eindelijk-een-zoetermeer-centraal-busstation-verplaatsen-naaropgeknaptemandelabrug~afa0c1f1/?utm_source=regiozoetermeerdailynewsletter&utm_medium=email&utm_ca
mpaign=20210320&ctm_ctid=cd0bfb68fd911a6271adec09d691be89&utm_term=cd0bfb68fd911a6271
adec09d691be89&fbclid=IwAR0iTXkWD1oTwME7nGqIf1dzbiK5ttqZeqjVRL76KTsv572_hthParDHU18

Op initiatief van de projectleiding vond 6 april een extra buurtvertegenwoordigersoverleg (bvo) plaats
over het stationsgebied, het Structuurontwerp Openbare Ruimte (SOR) en het Plan uitwerkingskader
Entree (PUK).
Projectleider Dennis Dierikx (was eveneens projectmanager station Lansingerland-Zoetermeer) hield de
presentatie over de haalbaarheidsstudie Stationsgebied Zoetermeer.
Hij vertelde over o.a. het plintgebouw aan de noordzijde met fietsenstalling (1e fase), en in een later
stadium: het busstation boven op de A12, de ombouw van de Mandelabrug tot een open galerij met
luifels, de busafrit naar de Zuidweg, de toekomstige (nog indicatieve) concentratie van woningen rond
het station.
Er werden vragen gesteld over de toegankelijkheid, de aantrekkelijkheid, de verkeerssituatie op het
complexe kruispunt A12 / Afrikaweg, de fietsroutes, het behoud van het hotel, en over de in de
plannen getekende woningen in de lus van de Zuidweg en ter weerszijden van het Poortgebouw.
BADE had al eerder schriftelijke vragen hierover aan de projectleiding gestuurd.
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Rik Dalmeijer legde de komende besluitvorming rond de stationsvisie uit (onderscheid 1e fase en
daarna). Dennis Dierikx zegde toe, dat de bewoners hun vragen en opmerkingen kunnen inbrengen in
een in te stellen klankbordgroep.
Marcel Keijzer (stedenbouwkundige gemeente) verzorgde de presentatie van het SOR en PUK. In het
SOR is veel groen en water voorzien, o.a. een eiland met daarop een stadsboomgaard, vele duikers
worden open water. Zo komt er op het stationsplein ook een “gracht”, die echter voldoende zal
worden overbrugd om de (langzaam) verkeersverbindingen te garanderen. Het profiel van en de
oversteken dwars over de stadsstraat werden toegelicht. Er komen zeker 4500 woningen, met de
mogelijkheid van 1200 woningen extra: hoogbouw langs de stadsstraat, en in hoogte aflopend naar de
weerszijden richting Meerzicht en Driemanspolder. In het PUK zijn allerlei voorwaarden voor gebouwen
en de openbare ruimte vastgelegd: waaraan moet zeker worden voldaan en wat wordt er overgelaten
aan de bouwers / ontwikkelaars.
Vragen werden gesteld over o.a. de toegankelijkheid van de woningen (komen er liften geschikt voor
brancards), komen er uitsluitend gemeenschappelijke (fiets)bergingen, waar kunnen elektrische fietsen
opgeladen worden. Komen er winkelvoorzieningen in De Entree ? Hoe wordt de energievoorziening
geregeld, kan dit bijvoorbeeld met behulp van een waterstofgasnet ? Dat laatste blijkt niet mogelijk, er
is geen gasnet aanwezig. Met zonnepanelen wordt 75 % van de BENG-norm gehaald. Aanvullende
energiebronnen moeten in beschouwing worden genomen.
Op 7 april was er weer een BADE-videovergadering.
Hier volgen de belangrijkste besproken punten.
- De BADE-vragen over de haalbaarheidsstudie Stationsgebied Zoetermeer komen aan bod in een nog
in te stellen klankbordgroep rond de ontwikkeling van het stationsgebied (zie boven).
- Jacques van der Meer heeft een notitie opgesteld over de verkeersdruk op het Bredewater o.a. als
gevolg van hiaten in het geplande wegennet (westelijke ventweg stadsstraat sluit niet aan op de A12).
Daarin heeft hij tevens een oplossing aangedragen. Deze notitie is aan de projectleiding verstuurd.
De projectleiding heeft inmiddels toegezegd, dat deze notitie en andere te verwachten
verkeersproblemen in en rond De Entree later gezamenlijk besproken zullen worden.
- Er werd gesproken over samen optrekken met de Belangengemeenschap Driemanspolder o.a. waar
het de beoordeling van de gemeentelijke verkeerscijfers betreft.
- Een brief over het gevaar van fijnstof, die door BADE naar alle gemeenteraadsleden is gestuurd, heeft
helaas slechts 2 reacties opgeleverd. BADE was hier zeer teleurgesteld over. Blijkbaar staat dit
onderwerp momenteel niet in de belangstelling. Nadere actie moet worden ondernomen (bijv. het
organiseren van een bijeenkomst) om zo –tegen de tijd van de gemeenteraadsverkiezingen van maart
2022- weer de aandacht van de raadsleden te treken.
- Jacques van der Meer heeft een vergadering van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit bijgewoond. Hij
heeft daarin videobeelden van Terra Nova gezien.
BADE werkt samen met de Waterbuurtvereniging.
In het aprilnummer van hun verenigingsblad “Het Spraakwater” is een BADE-artikel geplaatst over de
effecten van De Entree op met name de Waterbuurt.
Zie voor informatie: www.waterbuurtvereniging.nl
Op maandag 12 april (maandag = raadsdag) werden de stationsvisie, het Structuurontwerp Openbare
Ruimte (SOR) en het Plan uitwerkingskader Entree (PUK) behandeld in de commissie Stad (daarin zitten
commissieleden namens hun partijen in de gemeenteraad). Namens BADE heeft Pim Meerman
ingesproken. Andere insprekers vertegenwoordigden de Belangengemeenschap Driemanspolder en het
Historisch Genootschap Oud Soetermeer.
Van veel kanten was er kritiek op de voorliggende plannen en de volgorde van behandelen. Wethouder
Rosier zal rond 6 mei een extra memo uitbrengen, met daarin aanvullingen. Vervolgens worden
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genoemde plannen dan op 17 mei in de gemeenteraad besproken. De hele uitzending van de
commissievergadering is terug te luisteren op:
https://channel.royalcast.com/gemeentezoetermeer/?fbclid=IwAR2t6NZaSyTDrfWWyHMfv8BKkIAZsy6QI9Ieq-6HuH71nRVrM_7QJMLHGk#!/gemeentezoetermeer/20210412_3
Het Eleanor Alternatief is een actiecomité gevormd door een groep bewoners in Rokkeveen, die niet
geheel tevreden zijn met de gemeentelijke plannen voor hun woonbuurt.
Op 20 april hield het projectenbureau van de gemeente een videopresentatie over de nieuwbouw aan
de Eleanor Rooseveltlaan (Rokkeveen-noord). Wethouder Paalvast benadrukte, dat er in Zoetermeer
tenminste 10.000 woningen bij moeten komen. Hij hield vast aan dit kavelpaspoort, waar 350 tot 400
woningen gebouwd gaan worden. Kristian Koreman van architectenbureau ZUS gaf een uitgebreide
toelichting op het nieuwbouwplan en liet veel plaatjes zien. De nieuwe bebouwing is zoveel mogelijk
geconcentreerd weg van de bestaande huizen. Toch zal er onder meer een woontoren van 66 meter
hoog verrijzen, onderdeel van diverse hoogbouwprojecten langs de A12. Arno Hogervorst van het
actiecomité kwam nogmaals op voor de belangen van de huidige buurtbewoners en stelde, dat 200
woningen in laagbouw voor hen de limiet is. Hij vroeg wethouder Paalvast om dit kavelpaspoort alsnog
aan te passen. Met deze avond is de participatie gestart.
Eén van de vragen die men zich kan stellen: als dit kavelpaspoort vast ligt, inclusief het aantal
woningen, wat mogen bewoners dan nog verwachten van de komende participatie, m.a.w. wat is nog
wél bespreekbaar ? Dit naar analogie met De Entree, waar vermindering van het aantal woningen
eveneens onbespreekbaar lijkt.
Op 21 april was er een videomeeting van de supportersgroep luchtkwaliteit o.l.v. Walter van Steenis
(gemeenteraadslid Groenlinks). Deze groep telt momenteel ongeveer 40 belangstellenden. BADEvoorzitter Jacques van der Meer was aanwezig. Van de provincie Zuid-Holland worden 15
meetapparaten in bruikleen gegeven, die 2 soorten fijnstof, temperatuur en luchtvochtigheid kunnen
meten. Hiermee kan een burgermeetnet in Zoetermeer worden opgezet. Walter van Steenis vertelde
o.a. over de techniek, privacy, verwerken en ijken van de gegevens. Er werd gediscussieerd over waar
in Zoetermeer te gaan meten. Pim Meerman had voorkeur voor drukke wegen waarlangs
bouwprojecten zullen komen (bijvoorbeeld: Afrikaweg, bij De Sniep, 1e Stationsstraat). Dons Herfst
(Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Zoetermeer) wil contact met ook de gemeente, omdat
burgers hier een taak uitvoeren, die eigenlijk door de gemeente gedaan had moeten worden. Ook
jongeren en scholen enthousiast en betrokken maken is van belang. Er wordt voor goed onderling
contact tussen de deelnemers een whatsapp-groep gestart. Kees van der Riet (DuurSamen Zoetermeer)
beloofde samenwerking en faciliteiten. Nader overleg volgt over wie waar gaat meten. Ter vergelijking:
In Delft zijn de luchtwachters al actief https://luchtwachtersdelft.nl/
Luchtmeetnet RIVM: https://www.rivm.nl/landelijk-meetnet-luchtkwaliteit
en https://www.luchtmeetnet.nl/
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Op 22 april publiceerde de gemeente in het Gemeenteblad een voornemen voor een stap-3 besluit om
de geluidsnormen met behulp van de Interimwet te omzeilen. Pas bij ontwerpbesluit stap-3
(vermoedelijk in september 2021) kunnen bewoners op deze “truc” van de gemeente reageren, via de
wettelijke wegen, door het indienen van zogenaamde zienswijzen.
Al lang was bekend, dat er conform de huidige geluidsnormen een brede strook ter weerszijden van de
A12 “verboden” was voor woningbouw. De flat Oranjestein en de zuidrand van de Waterbuurt liggen
o.a. in die verboden zone. Voor De Entree betekent dit, dat er vanaf de A12 en het station tot voorbij
het huidige Boerhaave Building eigenlijk geen woningen gebouwd mogen worden.
De gehele bekendmaking is te lezen via:
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021125382.html?fbclid=IwAR2iiMrxcZHGsmpZU1JNj2v_9Npbnc0_q6W0E6yv2U19pbQXVrKpVsplI-g
Bij het Entreeproject heeft de gemeente ervoor gekozen om een Milieu Effect Rapportage (MER) te
laten plaatsvinden. Diverse milieuaspecten van De Entree (o.a. geluid, luchtkwaliteit) worden door
(meestal gerenommeerde) bureaus onderzocht. De uitkomsten van die onderzoeken worden eerst aan
het college van b & w en aan de gemeenteraad bekend gemaakt, voordat ze publiekelijk openbaar
worden. Volgens de huidige planning worden die uitkomsten tegelijk met het ontwerpbestemmingsplan in de gemeenteraad behandeld (waarschijnlijk september / oktober 2021). Als u
meer wilt weten over wat een MER inhoudt, leest u dan bijvoorbeeld de meest recente nieuwsbrief
“Opmerkelijk” van de commissie voor de milieueffectrapportage:
https://www.commissiemer.nl/nieuwsbrieven.php?datum=23-042021&fbclid=IwAR1Z91ynKCaVd4bbJSYnfzxPELRvc_5TcaYd3ZLDdzIEuqQXw1609jy7dwc
Naar aanleiding van vragen en opmerkingen in de commissie Stad op 12 april jl. zegde wethouder
Rosier een memo toe. Deze is op 29 april verschenen en te downloaden op:
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Zoetermeer/4dfc2f0d-e00e-41a1-b4c87309b5b22891?fbclid=IwAR383mgLOwE4h5NeQhkWjjgtYotwfzeUFiKztbPTGh7RtBTIcBONWjh1xbg
In deze memo van wethouder Rosier komen o.a. volgende punten ter sprake:
- De volgorde van de besluitvorming over de diverse plannen wordt toegelicht en uitgelegd, waarom
juist deze volgorde nodig is.
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Nadat het SOR, PUK en stationsvisie door de gemeenteraad zijn vastgesteld (dit is gebeurd op 17 mei),
wordt er een brede openbare informatiebijeenkomst georganiseerd om te reflecteren op de
vervolgplannen. Deze bijeenkomst vindt NIET plaats tijdens de zomerperiode. Nog onbekend is, of die
fysiek kan worden gehouden.
- In april is een selectie uit het SOR gemaakt van de aanbesteding van deelprojecten in de buitenruimte
en infrastructurele werkzaamheden, die geen vertraging mogen oplopen.
Kort na de zomerperiode kan de start van de uitwerking SOR in een Voorlopig Ontwerp samen oplopen
met de bredere participatie Entree. Welke deelprojecten het betreft en hoe de participatie hieromtrent
gaat verlopen, is nog niet duidelijk.
- In het derde kwartaal 2021 worden het definitieve startdocument, de concept MER, concept
bestemmingsplan en concept beeldkwaliteitsplan in 1 totaal publiek wettelijk pakket door het college
aan de gemeenteraad voorgelegd ter besluitvorming. Dan start ook de ter inzagelegging, waarbij
iedereen zogenaamde zienswijzen kan indienen. De reeds in april 2020 ingediende zienswijzen op het
concept startdocument zullen dan (pas) ook definitief worden beantwoord.
- Op de vaststelling van SOR, PUK en stationsvisie in de gemeenteraad (waarschijnlijk op 17 mei)
hebben bewoners geen wettelijke invloed meer. Wel mag iedereen in de gemeenteraad haar / zijn
spreekrecht gebruiken, zoals BADE dit in de commissie Stad van 12 april ook heeft gedaan.
- Het indienen van zienswijzen in het derde kwartaal is de eerstvolgende belangrijke wettelijke
mogelijkheid om kanttekeningen te plaatsen bij, dan wel bezwaren in te dienen tegen de dan
voorliggende, reeds genoemde plannen. (voor de onderwerpen zie Nieuwsbrief nr.3)
BADE had al geconstateerd, dat er bij veel bewoners grote bezorgdheid bestaat over parkeeroverlast in
hun woonwijken ten gevolge van de komst van De Entree . Daarom hieronder het integrale onderdeel
over parkeeroverlast uit de memo:
Er leven zorgen over het toenemen van parkeeroverlast. Ten behoeve van de woningen in Entree
worden de parkeernormen uit de Parkeernota 2019 aangehouden,
https://www.zoetermeer.nl/inwoners/parkeerbeleid-zoetermeer2019_48311/?fbclid=IwAR0h601hPhfD0sJqXwdIekAX8tDUXNBxpZ_1wa0Jc9yr7eEOUfCLkz6DEN0
zodat er voldoende parkeerplaatsen zijn voorzien voor de parkeerbehoefte van bewoners van Entree.
Aanbevolen wordt de parkeerplaatsen niet te koppelen aan de woningen per parkeerplaats, omdat dit
de uitwisselbaarheid tussen de beschikbare parkeerplaatsen niet ten goede komt. Uitwisselbaarheid is
nodig om optimaal gebruik te maken van de beschikbare parkeerplaatsen. Aanbevolen wordt wel om
zwerfabonnementen aan te bieden in de garages, zodat in de garage er een optimale uitwisselbaarheid
is, maar de bewoners wel een gegarandeerde plek in de garages hebben.
Gezien de grotere loopafstanden naar de omliggende wijken met tussenliggende barrières van wegen,
met voldoende parkeerplaatsen voor bewoners in de garages zelf, wordt niet verwacht dat parkerende
bewoners zullen uitwijken naar de omliggende woonwijken. Mocht dit wel het geval zijn dan kan
parkeerregulering conform het parkeerbeleid in overweging worden genomen. Juist door deze zorgen
is – conform een toezegging aan de omwonenden – reeds in december 2015 een nulmeting uitgevoerd.
(telling uitgangssituatie).
Naar aanleiding hiervan kan men volgende vragen stellen:
Bouwers / projectontwikkelaars zijn verantwoordelijk voor de ondergrondse parkeerplaatsen,
gemeente voor voldoende ontsluiting.
Bouwen van woningen, parkeerplaatsen en ontsluitingswegen moet wel gelijk op gaan.
Kunnen de ondergrondse parkeergarages veilig uitgevoerd worden ?
(risico op brand bij opladen van elektrische auto’s )
Hoe wordt het bezoekers parkeren opgelost ?
Komen er bezoekersparkeerplaatsen op het maaiveld, en zo ja, waar in de openbare ruimte ?
Loopafstand ? Inpassing in het groen ?
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Testcase zou daarbij Terra Nova kunnen zijn: hoeveel bewonersparkeerplaatsen komen aldaar en waar
precies ? Op de “binnenplaats” zal een gezondheidscentrum verrijzen. Dat trekt nog weer extra
bezoekers aan. Waar komen die bezoekersparkeerplaatsen ?
Andere vragen, of oplossingen ? Denk met BADE mee en laat s.v.p. uw mening horen.
In overleg met de grondeigenaren zal er een maquette gemaakt worden. Mogelijk komt er een nieuwe
animatiefilm en/of andere vernieuwende visualisatietechnieken, om zo duidelijk mogelijk te tonen, hoe
het Entreegebied eruit komt te zien. BADE hoopt, dat zo’n maquette (en bijvoorbeeld een visualisatie
van Terra Nova) spoedig toegankelijk worden voor iedereen en dat opening van het informatiepunt in
het Boerhaave Building niet lang op zich laat wachten. (dit gebeurt waarschijnlijk pas in september
/oktober).

Een eerdere maquette van de Boerhaavelaan uit 2008.
In april heeft de gemeente de 1ste strategische agenda Zoetermeer 2040 gepresenteerd, als onderdeel
van de Omgevingsvisie Zoetermeer 2040. Dat is een totale kijk op stad en samenleving voor de langere
termijn. Opgave is om tot een betere balans en een opwaartse beweging van de stad te komen.
Te downloaden via: https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Zoetermeer/b30ddd02-f312-4165-9f337c0af5364eb7?fbclid=IwAR1kfaK-tCbV-8LFYUU0tKdc3d8HHv5dEs_l9kmAIC1JV2BVyi88GJra6NA
Uit die agenda hieronder het gedeelte over De Entree:
In 2040 is het Entreegebied een toonaangevend voorbeeld van de combinatie van wonen en werken in
hogere dichtheden in een groene omgeving.
De binnenstad en (nieuwe) ontwikkelgebieden, zoals het Entreegebied en het Kwadrant inzetten om de
omliggende buurten en wijken een impuls te geven. Deze gebieden gaan ‘schuifruimte’ bieden voor de
naastgelegen wijken. Bijvoorbeeld door de nieuwe woningen in deze gebieden kunnen
verhuisbewegingen vanuit de naastgelegen wijken op gang gebracht worden. De ruimte die hierdoor in
de bestaande wijken kan worden gecreëerd, benutten we voor kleinschalige en grootschalige
transformaties van die wijken. Dit doen we door sloop, verbouw en toevoegen van nieuwe
woonvormen. Of sociale huur omzetten naar eigen woningbezit. De roltrap in de buurten en wijken
wordt breder en langer. De nieuwe gebieden zijn geen geïsoleerde eilanden, maar hebben vooral tot
doel de bestaande stad te versterken.
Dit betekent bijvoorbeeld, dat het Entreegebied gedurende de ontwikkeling bijdraagt aan het mogelijk
maken van transformaties van de aangrenzende wijken Meerzicht en Driemanspolder. In deze wijken
wordt geanalyseerd op welke wijze ruimte gemaakt kan worden voor transformatie van het
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woningbestand, dat nu gekenmerkt wordt door een groot aanbod aan sociale huurwoningen. Op basis
hiervan gaan we bekijken welk woningaanbod in het Entreegebied toegevoegd kan/moet worden om
deze beweging in gang te zetten en gaan daarover in gesprek met de stakeholders. Met als doel ruimte
te maken voor nieuwe woonprogramma’s die bijdragen aan een diverse samenleving in Meerzicht,
Driemanspolder en het Entreegebied. En voor bewoners die door de transformatie in de wijken
eventueel moeten verhuizen een passend alternatief kan worden geboden in de directe
woonomgeving.
Dit betekent, dat de doorwerking van De Entree op de lange termijn veel grotere en verderstrekkende
gevolgen voor Driemanspolder en Meerzicht heeft (sloop, verbouw, nieuwbouw, gewijzigd
woningbezit, (gedwongen ?) verhuizing, enz), dan enkel en alleen de bouw van De Entree zelf, met alle
gevolgen van dien (verlies woonkwaliteit, bouwverkeer, -lawaai, parkeeroverlast, sterk toenemende
verkeersdrukte door de wijken, enz.)

Deze aanplakzuil in Driemanspolder valt om van zoveel te bouwen woningen in De Entree !
Op 12 mei was er opnieuw een BADE-videovergadering.
Hier volgen de belangrijkste besproken punten.
- Naar aanleiding van een mailuitwisseling met Entree-projectleider Rik Dalmeijer heeft BADE aan hem
verzocht om in het vervolg van de participatie niet alleen geconsulteerd te zullen worden, maar BADE
wil graag ook meedenken en co-produceren.
- De Partij Democratie voor Zoetermeer (PDvZ ) heeft op 29 maart jl. schriftelijke vragen aan de
gemeente heeft gesteld over fijnstofmeting. De beantwoording daarvan zou eind mei moeten volgen.
BADE vindt het onterecht, dat burgers moeten gaan meten en zo werk doen voor de gemeente, terwijl
het meten eigenlijk een taak voor de gemeente zelf is. Er wordt gediscussieerd over de te verwachten
onleefbaarheid van De Entree en de invloed van burgers om te zorgen voor bijvoorbeeld wél schone
lucht. Vijftien stuks sensoren waarmee burgers zelf de luchtkwaliteit kunnen meten, worden komen
binnenkort beschikbaar. Enkele BADE-leden hebben zich aangemeld om mee te meten.
- De memo van wethouder Rosier en de omgevingsvisie Zoetermeer 2040 werden kort besproken.
De gevolgen voor De Entree zijn elders in deze nieuwsbrief al vermeld.
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- BADE mist nog steeds een website, en daarvoor is geld nodig, dus subsidie en om die aan te vragen is
het noodzakelijk een vereniging te worden, hetgeen ook weer geld kost. BADE-adviseur Dons Herfst
spreekt uit ervaring, dat het oprichten van een vereniging /stichting lastig is. Ze deed het voorstel om
als “los verband” geld te verwerven via crowd funding (bijvoorbeeld bij bedrijven die interesse in De
Entree kunnen hebben). Meer nog dan een eventuele verenigingsstatus voor BADE is het volgens Pim
Meerman van belang om meer bewoners als deelnemer voor BADE te werven en ook de huidige BADEleden te activeren.
Die werving moet dan via facebook en de lokale pers verlopen.
Ook de onderlinge taakverdeling van de BADE-leden verdient extra aandacht.
BADE-adviseur Kees van der Riet stelde voor om de diverse bewonersgroepen in Zoetermeer (zoals
Eleanor Alternatief, Monoliet De Sniep, 1e Sationsstraat, Cadenza 2, enz.) onder 1 koepel te brengen
(vereniging / stichting). Wim Blansjaar (PDvZ) had eerder al toegezegd, om deze bewonersgroepen te
inventariseren en met elkaar in contact te brengen. BADE zou hem hieraan moeten herinneren.

- BADE-adviseur Alcuin Olthof denkt, dat een BADE-website niet nodig is, en bovendien veel onderhoud vraagt.
Hij stelt voor om zich te concentreren op een facebookgroep en nieuwsbrieven. De huidige facebookgroep, die
op 6 maart is aangemaakt, is voor iedereen zichtbaar, maar wel privé en telt momenteel 41 leden. Door
onderlinge uitnodiging kan deze groep groeien. Nogmaals: aanmelden via pimmeerman@gmail.com
- Opnieuw zal navraag worden gedaan naar mogelijke samenwerking met de Belangengemeenschap
Driemanspolder, die ongeveer 250 leden telt, alle bewoners van BOB-woningen in een deel van Driemanspolder.
- Het Initiatiefvoorstel Buurtvisie van Zó Zoetermeer (zie eerder in deze nieuwsbrief) werd kort aangekaart.
- BADE heeft vragen gesteld aan de projectleiding over het effect van de toekomstige waterpartijen op de
(parkeer)kelders van naastgelegen flats. Antwoorden moeten nog volgen. Mogelijk ontstaat er risico aangaande
grondwater en grondmechanica.
De volgende BADE-videovergadering zal plaats hebben op woensdag 9 juni 2021.

Op maandag 17 mei werden de plannen voor De Entree (SOR en PUK) en de stationsvisie in de
gemeenteraad behandeld. Naast de Belangengroep Driemanspolder, sprak Pim Meerman namens
BADE in.
De Stationsvisie werd uiteindelijk met algemene stemmen aangenomen. Iedereen vond, dat de
stationsomgeving –ooit uitgeroepen tot één der lelijkste plekken in Nederland- aan verbetering toe is.
Aandacht werd gevraagd voor goede fietsverbindingen en toiletten in de toegangshal. Nu kan
begonnen worden met de uitwerking en realisatie van het plintgebouw, een fietsenstalling en directe
verbindingen met De Entree en het Stadshart. BADE wil in een op te richten klankbordgroep graag
bijdragen leveren aan een mooie nieuwe stationsomgeving. Een intercitystatus zit er voor station
Zoetermeer nog niet in: o.a. het aantal dagelijkse reizigers is daarvoor te laag.
Ook werden het Raadsvoorstel Ruimtelijk kader en Investeringsbudget middengebied Entree in de
gemeenteraad behandeld (waarbij SOR en PUK).
Mede-inspreekster mevrouw Plantinga hield namens de Belangengemeenschap Driemanspolder een
warm pleidooi voor het kwaliteitsbehoud van haar wijk. Zij hekelde de denigrerende toon, waarop er in
de Omgevingsvisie Zoetermeer 2040 over de wijken Driemanspolder en Meerzicht wordt gesproken.
Zeer kort samengevat was de algemene trend, dat men snel veel woningen wil bouwen. De meeste
discussie ging over de wijzigingsbevoegdheid om bovenop de 4500 woningen, ook nog eens 1200 extra
te bouwen, en of de gemeenteraad daar zeggenschap over krijgt. Veel amendementen (en moties)
werden ingetrokken, andere verworpen. Het ziet er naar uit, dat het college –zij het onder
voorwaarden- (en niet de raad) de wijzigingsbevoegdheid zal krijgen. Verder werd er gediscussieerd
over 2 miljoen extra ter garantie van een efficiëntere woningtypenverdeling. De meeste woningen in
De Entree zullen klein worden: 1- en 2-kamer appartementen. De stemming heeft per brief plaats
gevonden. Op 22 mei werd de uitslag van de briefstemming bekend. De plannen werden aangenomen
met 34 stemmen voor en 4 tegen (CU-SGP, SP, Zó Zoetermeer).
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De moties: Entree ook duurzaam op het gebied van mobiliteit (GroenLinks) en Input raad voor
uitwerking criteria meer woningen Entree (PvdA) werden met grote meerderheid aangenomen.
De gehele uitslag (met namen raadsleden die voor- en tegenstemden) is te vinden op:
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Zoetermeer/9c396d10-3d03-4698-8eca186c4a537957?fbclid=IwAR0V9sQiBYm97uQQ6sjAdSIemWd-mGpiqdlaYUYGziwTlapomBlQI-B0-Xc
Nu deze plannen zijn vastgesteld, neemt de gemeenteraad een riskant voorschot op de uitkomsten van
de Milieu Effect Rapportage, die pas later bekend worden en in september behandeld. De gehele
vergadering van 17 mei is terug te luisteren op:
https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Zoetermeer/3a434a16-6a5e-40b8-99c46ae203466f47?fbclid=IwAR2dqf7M_I3jQuveD9bgdmh2HPTeL2_jw0WjJHP-_lQPMEsh2oqDIn5PjVQ
Op 21 mei was er weer een buurtvertegenwoordigersoverleg (inmiddels het derde).
De gemeente heeft 3 bureaus ingeschakeld die zich met de openbare ruimte gaan bezighouden: Stipo (strategie;
Jaap Schoufour) https://stipo.nl/ , Mooi lost op (concepten; Job Koop) https://www.mooilostop.nl/
en Hunc (placemaking; Nadine Roos) https://www.hunc.eu/nl/home-2/
Nadine Roos van HUNC (Human Urban Nature Connected) hield een presentatie, met voorbeeldprojecten van
deze 3 bureaus, en de plannen voor de komende maanden: men gaat o.a. mensen in en rondom De Entree
persoonlijk benaderen over hoe men nu over het gebied denkt, en wat men erin wenst.
Alcuin Olthof (o.a. BADE-adviseur) stelde voor om binnenkort samen in het Boerhaave Building bijeen te komen
en door het gebied te gaan wandelen.
Entree-projectleider Rik Dalmeijer vatte de gemeenteraadsvergadering van afgelopen maandag 17 mei samen.
De stationsvisie werd met algemene stemmen aangenomen. De uitwerking van de stationsomgeving kan nu
beginnen. Over ongeveer 4 weken zal projectleider Dennis Dierikx uitnodigingen versturen voor aanmelding aan
de klankbordgroep stationsomgeving.
De uitslag van de briefstemming over Raadsvoorstel Ruimtelijk kader en Investeringsbudget middengebied
Entree in de gemeenteraad behandeld (waarbij SOR en PUK) wordt spoedig bekend gemaakt op iBabs (onder
memo’s).
In september / oktober zal er een informatiemarkt worden georganiseerd rondom het Boerhaave Building met
allerlei kraampjes en festiviteiten. Als de coronabeperkingen zijn opgeheven, kan iedereen ter plekke o.a. de dan
meer uitgewerkte plantekeningen bekijken.
Terra Nova is een zogenaamd “dubbel kruimel” project. Eerst moet de bestemming worden gewijzigd van
werken naar wonen. Daarna moet het ombouwplan zelf worden goedgekeurd.
Wanneer dit (na het zomerreces) is gebeurd, kan de participatie starten. De bewonersparkeerplaatsen komen in
garages, de bezoekersparkeerplaatsen (o.a. voor het gezondheidscentrum) op eigen terrein.
Er wordt aan gewerkt om de reeds lang voorgenomen oversteekproef alsnog fysiek te laten plaatsvinden
(waarschijnlijk in september / oktober).
Naar aanleiding van de door BADE-voorzitter Jacques van de Meer ingebrachte notitie “Ernstige zorgen
verkeersintensiteit Bredewater” stelde BADE, dat er in en rond De Entree overal verkeersproblemen zullen
ontstaan. De projectleiding zegde toe, dat deze nader besproken zullen worden (zo mogelijk aan de hand van
aanvullende notities).
Ter sprake kwam verder de proef met de versmalling van het noordelijke deel van de Boerhaavelaan om de
snelheid ter plaatse af te remmen. Resultaten zijn nog niet bekend. Wel is onlangs de kruising met het
Boerhaave(fiets)pad aangepast (rechtgetrokken). Ook op het zuidelijke deel van de Boerhaavelaan wordt veel te
hard gereden. Deze situaties lenen zich bij uitstek om samen met de 3 genoemde bureaus te bekijken.
Op verzoek zal het buurtvertegenwoordigersoverleg voortaan ’s avonds gehouden worden. (het volgende
volgens schema eind augustus).
Op 14 juni volgt er nog een belangrijke gemeenteraadsvergadering, waarin o.a. het voorstel Buurtvisie en de
Omgevingsvisie Zoetermeer 2040 worden behandeld.
Daarna is er zomerreces. Alle volgende planonderdelen en de MER zullen na de zomervakantie gepresenteerd
worden. Dan ook kunnen er zienswijzen worden ingediend, en kan er (hopelijk ook weer fysiek) een brede
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openbare informatiebijeenkomst worden georganiseerd. September en oktober worden dus belangrijke
maanden voor De Entree.
Voor de tussenliggende tijd wenst BADE u veel rust en zo mogelijk een fijne vakantie !
U heeft dan vast ook wat tijd over om met BADE mee te denken, en op basis van uw deskundigheid en ervaring
uw bijdragen te leveren aan de reeds genoemde onderwerpen die in het Entreegebied een rol spelen.
Misschien komt u BADE-leden tegen, of mensen van HUNC: schroom dan niet om uw visie op De Entree te
geven.

Plattegrond en vogelvlucht van de geplande nieuwe stationsomgeving.
1. Kinderen van Versteegplein 2. Hotel 3. Poortgebouw 4. Busplatform ——— Mandelabrug
Als velen van u met ons mee denken en werken, kunnen we invloed uitoefenen op de plannen van de gemeente.
Dit is in uw eigen belang, want zo kunt u de negatieve gevolgen voor uw woonomgeving en woongenot zo
beperkt mogelijk houden, of in positieve richting ombuigen.
Hartelijk dank voor het doorlezen van deze omvangrijke nieuwsbrief en graag tot de volgende na de zomer !

Contactpersonen:
voorzitter: Jacques van der Meer,
secretaris: Pim Meerman,

voorzitter@bade-zoetrmeer.nl
pimmeerman@gmail.com
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