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ZOETERMEER IN HET NIEUWS
Bewoners van de Schapenweide en de
Geitenweide willen dat de gemeente nu
eindelijk eens drempels in hun straten aanlegt.
Ze vragen al jaren om maatregelen tegen
hardrijders. Inmiddels bemoeit ook de politiek
(PvdA) zich ermee (AD print,
streekbladzoetermeer.nl).

Stadshart Zoetermeer staat 6 april in het teken
van de laatste modetrends, catwalks, stylingtips
en speciale aanbiedingen tijdens het Fashion
Festival (zoetermeersdagblad.nl, indebuurt.nl).
Om de Dorpsstraat aantrekkelijker te maken
zullen er de komende tijd wat aanpassingen
zichtbaar zijn (indebuurt.nl).
Op 8 mei is er weer een training voor de
mentoren-vrijwilligers. Het mentorproject
Schools Cool ondersteunt leerlingen uit groep 8
bij de overstap naar het voortgezet onderwijs.
Zij worden aan een vrijwillige mentor gekoppeld
die wekelijks bij de leerling thuis komt en helpt
met huiswerk en studievaardigheden
(streekbladzoetermeer.nl).
Naijler:


Raadpleging 6 van TIP-burgerpanel
Zoetermeer (uitgevoerd door Toponderzoek,
dat hierin samenwerkt met Telstar Uitgeverij)
gaat over de verkeersveiligheid in
Zoetermeer, met in het bijzonder aandacht voor
het vrachtverkeer op de Eerste Stationsstraat
en de Karel Doormanlaan én de alternatieve
ontsluitingsroute Nutricia. De uitkomsten zijn in
dit artikel gepubliceerd (postiljon.nl)
De komende weken kunnen inwoners
regelmatig personen in gele hesjes
tegenkomen bij speeltuinen in Zoetermeer. De
toestellen worden vanaf maandag 15 april tot
en met eind deze maand gecontroleerd (AD
print).
LHN heeft bij het college zijn zorgen geuit over
de ontsluitingsweg van Nutricia. De
ondernemers vrezen dat ze last krijgen van het
vrachtverkeer. De fractie vraagt het college
eerst de bezwaren van de ondernemers op te
lossen voordat de ontsluitingsweg wordt
aangelegd (AD print).
Kentalis heeft nu ook een eigen fysieke
bibliotheek in het schoolgebouw. Bibliotheek
Zoetermeer zorgde voor een collectie
jeugdboeken, helemaal toegespitst op de
behoeften en interesses van de leerlingen
(zoetermeeractief.nl, FB 11 likes).

De nieuwe ontsluitingsweg Nutricia komt er
op zijn vroegst volgend jaar zomer, in 2020.
Als de bouw start na de vorstperiode in
2020, in februari of maart kan de weg voor
de zomer klaar zijn (postiljon.nl, FB AD 13
likes, 19 opmerkingen, 3x gedeeld).
SOCIAL MEDIA

Sinds enkele weken is Winkelcentrum
Buytenwegh een restaurant rijker.Cocomo
Village Food heeft zijn intrek genomen in het
restaurant aan de Paul Scholtenrode 55, onder
de treinbaan. Op deze plek was eerst Jammy’s
Take Out gevestigd (FB Zoetermeeractief, 27
likes, 14 opmerkingen en 7 x gedeeld).
Bijtincident in woonwijk wordt hondje Lot
uiteindelijk fataal (FB streekbladzoetermeer.nl,
29 (dis)likes, 15 opmerkingen, 6 x gedeeld)
Xenos komt terug naar het Stadshart. De
winkel komt waarschijnlijk in mei op de plek
waar nu de Big Bazar zit, in de Passage, meldt
website Indebuurt (AD print, FB AD 61 likes, 70
opmerkingen, 4 x gedeeld).
De afgelopen maanden hebben brugklassers
van 4 middelbare scholen zich ingezet voor
Trashbash. Ze deden mee aan een
interactieve spelquiz over zwerfafval en
afvalscheiding (FB Zoetermeer, 21 likes).
Mantelzorgers die langdurig en intensief
zorgen voor een inwoner van Zoetermeer
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kunnen de mantelzorgwaardering voor 2019
weer aanvragen (Twitter, oa 079Vooruit).
COLLEGE
Paalvast: opende 3 april een nieuw podium in
het CKC-gebouw. Het zogenoemde Podium
2.06 is een intieme en flexibel in te richten zaal
die uitermate geschikt is voor kleine koren,
theatergezelschappen, musicalgroepen en
akoestische ensembles (zoetermeeractief.nl,
zoetermeer.nieuws.nl, postiljon.nl).

Ter Laak & Groeneveld: Op 12 april is de
opening van het nieuwe WillemAlexanderplantsoen in Driemanspolder.
Leerlingen van Oranje Nassau College (ONC)
Clauslaan verzorgen - samen met leerlingen
van verschillende basisscholen - de officiële
openingsshow (zoetermeersdagblad.nl).
GEMEENTERAAD
Net als de PvdA heeft ook D66 Zoetermeer
schriftelijke vragen gesteld aan het college over
de verkeersveiligheid in de stad en het gevoel
van verkeersveiligheid. D66 wil dat er een
speciale verkeersveiligheidsmarshall komt
die zelf op zoek gaat naar situaties die mogelijk
als verkeersonveilig ervaren worden of waar
mogelijkerwijs ongelukken kunnen gebeuren,
en op plekken die bewoners zelf bij de
gemeente aanmelden (zoetermeersdagblad.nl).
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