Donderdag 20

Streekblad

September 2012
Jaargang 62
Nummer 38
Oplage 57.670

PIETS
WEERBERICHT

Win een vierdaags
arrangement Eifel
voor twee personen

Wilt u elke dag op de hoogte zijn
van het nieuws in Zoetermeer?
Volg ons dan op Twitter. Iedere
dag twittert de
redactie
nieuws door.

Het weer van in deze krant:
de komende
week ziet u op onze site!

www.deweekkrant.nl/actie

www.twitter.com/Streekblad

www.deweekkrant.nl
dé Zoetermeerse Autodealers

Klik&Win
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de officiële autobijlage van

Gemeente
voor rechter

Streng beleid in
de strijd tegen
schulden
Zoetermeer

Procedure over koopzondagen
De gemeente moet zich voor
de rechter verantwoorden
over de vrijstellingen van
het aantal koopzondagen
in Zoetermeer. Volgens de
Stichting Tegen Verruiming
Zondagopenstelling maakt
de gemeente Zoetermeer ten
onrechte gebruik van de toerismebepaling in de Winkeltijdenwet. Daarom wordt de
gemeente Zoetermeer aanstaande vrijdag in Den Haag
voor de rechter gedaagd
in een bodemprocedure.

u Hélène Ouwerkerk
U Zoetermeer
De Stichting Tegen Verruiming
Zondagopenstelling heeft in mei
en juni door het TNS NIPO
onderzoek laten uitvoeren.
Bezoekers aan SnowWorld en
Dutch Water Dreams werd gevraagd of zij naast hun bezoek
aan de leisure ook nog winkels
in Zoetermeer willen bezoeken.
De uitkomst van het onderzoek
is vernietigend want volgens de
enquêteurs komt 95 procent
van de bezoekers alleen voor de
topattracties in Zoetermeer.
Slechts 5 procent van de bezoekers geeft aan dat zij van plan

Deze
week

Word een van onze
volgers op twitter

KLIK EN WIN
ACTIE

zijn om naar winkels in Zoetermeer te gaan.
Het is de eerste keer dat de
landelijke Stichting een bodemprocedure tegen het besluit rondom de koopzondagen begint. Eerder werd in
Rheden wel een kort geding
begonnen. Volgens Henry
Konijn, voorzitter van de
Stichting is het een belangrijke zitting. “Als de rechter
ons in het gelijk stelt dan is
er gelijk jurisprudentie voor
vergelijkbare zaken in het
land”, zegt hij. “Als wij dit
verliezen dan snap ik het niet
meer.” De Stichting Tegen
Verruiming Zondagopenstelling strijd als sinds het
begin tegen de openstelling
van winkels op zondag. Ondanks hun protesten werd
in het voorjaar van 2011 in
de gemeenteraad vastgesteld
dat de winkels in Zoetermeer
open mogen zijn op zondag.
De Stichting stelde toen een
beroep in tegen dit raadsbesluit omdat zij vond dat Zoetermeer de toerismebepaling
ten onrechte had toegepast.
Dit beroep werd toen door
de gemeenteraad ongegrond
verklaard.
Lees verder pagina 7

Theatraal
hoogtepunt
Het culturele seizoen is geopend. Dit weekend kon men tijdens Cultuur Lokaal genieten
van optredens, de vrijwilligersmarkt. Ook was er aandacht voor Jinotega. De afsluiting
was met een spetterende show in het Stadstheater.
FOTO: ARDITO/JAN-EVERT ZONDAG

Aangehouden op gestolen scooter
Zoetermeer

De politie heeft maandag 17
september omstreeks 18.45 uur
een 21-jarige Hagenaar aangehouden op een scooter die vermoedelijk gestolen was.
De Hagenaar reed met een

vriendje op een scooter over
het fietspad. Agenten hielden
het tweetal staande en ontdekten daarbij dat het contactslot
van de scooter ontbrak. De bestuurder werd aangehouden en
is meegenomen naar het bureau
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voor verhoor over de zaak.
De 14-jarige bijrijder mocht na
verhoor met zijn ouders weer
mee naar huis.
De politie gaat nu onderzoeken
waar de scooter waar de jongens op reden, gestolen is.
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De gemeente gaat nog meer
samenwerken met maatschappelijke organisaties om
te voorkomen dat Zoetermeerders keer op keer in de
schulden komen. Hiervoor
heeft de gemeente kadernota
‘Schuldhulpverlening 20122015’ vastgesteld. De nota
wordt in oktober voorgelegd
aan de raadscommissie Samenleving.
Volgens een nieuwe wet die
van kracht is mogen gemeenten nu veel meer hun eigen
spelregels bepalen. “Wij willen veel meer inzetten op het
voorkomen van schulden”,
zegt wethouder Edo Haan,
onder andere financiën en
sociale zaken. De gemeente
gaat hiervoor samenwerken
met onder andere de stichting MIM en Humanitas.
Volgens wethouder Haan is
een streng beleid belangrijk.
Daarom worden bij de intake klantprofielen gemaakt.
Als de klant weigert mee te
werken aan een herstelprogramma of als de schulden
niet saneerbaar blijken te
zijn, wordt de toegang tot de
schuldhulp ontzegd. “We
gaan bekijken of iemand
gemotiveerd is en zullen de
mensen ook wijzen op de
eigen verantwoordelijkheid.
Als mensen voor de tweede
keer aan de poort komen
dan wordt er wel goed gekeken waarom ze nu weer in de
problemen zijn geraakt. We
gaan dan wel een breder gesprek aan om te kijken waar
de mensen tegenaan lopen”,
aldus Edo Haan.
Daarnaast is er aandacht
voor speciale doelgroepen.
“Hierbij denken we vooral
aan jongeren. We zien veel
jongeren die keer op keer in
de problemen raken daarom
wil we als gemeente samen
met de lokale partners budgettraining voor jongeren”,
zegt de wethouder.
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5,GroenRĳk Zoetermeer
Olof Palmelaan 15 (naast Praxis)
Donderdag en vrĳdag koopavond

wk 38. Geldig van 20-09 t/m 26-09. OP=OP

Douwe
Egberts
Diverse varianten,
combineren mogelijk
Bijv. excellent snelfiltermaling
2 pakken à 250 gram
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Dat helpt.

Geldig t/m zondag 23 september 2012.

Calluna vulgaris
‘Beauty Ladies’
Diverse kleuren.
Potmaat 12 cm.
Per stuk 2,49

* Hoogste gemiddelde korting t.o.v. reguliere prijzen na meting bij 5 landelijke supermarktketens.
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