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Geachte heer/mevrouw, 
 
De VVD wil de wijktuin in Noordhove behouden! In januari spreekt de Zoetermeerse 
gemeenteraad over bouwplannen, ook op de locatie van deze wijktuin. Wij gaan ons 
hard maken voor de wijktuin in uw wijk.  
 
De VVD wil de groene kwaliteit van de stad behouden. In Zoetermeer wordt veel 
gebouwd. Die extra bouw vraagt om extra aandacht voor het groen in onze stad. Daarom 
willen wij een aantal locaties aanwijzen waar het groen behouden blijft. Een voorbeeld 
daarvan is de wijktuin in Noordhove.  
 
De wijktuinen zijn belangrijk voor Zoetermeer. Behalve plezier voor jong en oud, leren 
kinderen veel van het schooltuintjes project. De VVD vindt het belangrijk dat kinderen 
ook in de toekomst gebruik kunnen maken van de wijktuinen.  
 
Helaas heeft niet iedereen het beste met de wijktuinen voor. Afgelopen 5 december 
hebben vandalen twee grote bakstenen door de ramen van het gebouw van de 
wijktuinen gegooid. Ze zijn via het hek aan de zijkant richting school binnengekomen. De 
VVD heeft geen goed woord over voor deze vandalen. Als u iets gezien heeft, horen we 
dit graag van u via behoudwijktuinen@vvdzoetermeer.nl. We geven alle meldingen door 
aan de politie. Zo worden de vandalen hopelijk zo snel mogelijk gepakt en gestraft.   
 
Dit incident laat wederom zien dat Zoetermeer moet investeren in veiligheid. Naast 
vandalisme, zien wij in Noordhove ook parkeerproblemen rond de scholen (Bijvoorbeeld 
bij De Buut, De Baanbreker en bij het Noordeinde). Ook vinden we dat de 
verkeersveiligheid bij de Lijnbaan voor verbetering vatbaar is. De VVD wil graag extra 
handhaving in Noordhove om deze problemen tegen te gaan.  
 
Mocht u vragen, of opmerkingen of suggesties hebben naar aanleiding van deze brief 
nodig ik u uit contact op te nemen via behoudwijktuinen@vvdzoetermeer.nl. Wij horen 
graag uw mening over de wijktuinen, of over hoe u vindt dat Noordhove beter kan! 
 
Wij willen de wijktuinen behouden, de vandalen pakken en de verkeersveiligheid 
verbeteren.  
 
Gewoon. Doen.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
Jan Iedema 
Fractievoorzitter VVD Zoetermeer 
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