
 

 

 

Zoetermeer, 6 augustus 2021. 

 

SCHRIFTELIJKE VRAGEN SLUITING BUURTCENTRUM DE VLIEGER 

Met verbazing las de SP-fractie het artikel in het Algemeen Dagblad editie Zoetermeer van 30 juli 
2021 dat buurtcentrum De Vlieger op 1 september 2021 haar deuren gaat sluiten en ondergebracht 
zal worden bij inZet, een samenwerkingsverband van organisaties op het gebied van zorg en welzijn, 
aan de Nathaliegang in Zoetermeer. 

Buurtcentra zijn bedoeld als ontmoetingsplek voor mensen om sociale contacten te onderhouden, 
eenzaamheidsgevoelens te verdrijven en creatieve vaardigheden uit te oefenen, ook spel en vermaak 
spelen daarin een grote rol. Een buurtcentrum is dusdanig ingericht dat aan die behoeften kan 
worden voldaan. Mensen moeten zich in een buurtcentrum ook in een ongedwongen sfeer kunnen 
vermaken. 

inZet is geen buurtcentrum en zal dat ook nooit worden, simpel omdat het product van inZet en een 
buurtcentrum anders zijn. Dat blijkt eigenlijk nu al omdat bepaalde activiteiten wegens ruimtegebrek 
niet meer kunnen worden voortgezet. 

De SP is van mening dat na het zomerreces deze kwestie op de agenda van de Raad dient te worden 
gezet teneinde de mogelijkheden te onderzoeken genoemd buurtcentrum te behouden voor de 
inwoners. 

Gezien de overvaltaktiek waarop de Raad nu door het college wordt getrakteerd verzoeken wij het 
College alle mogelijke middelen aan te wenden om sluiting te voorkomen per 1 september 2021 en  
de besluitvorming van de raad na het zomerreces af te wachten. 

De fractie van de SP heeft naar aanleiding hiervan dan ook de volgende vragen aan het college. 

1. Deelt het college de zienswijze van de SP zoals hierboven omschreven? 
2. Kan het college de reden van sluiting aangeven? 
3. Kan het college aangeven wat ertoe heeft geleid dat de aanvankelijke sluiting per 1 januari 

2022 is vervroegd naar 1 september 2021?  
4. Kan het college een opgave verstrekken van buurtcentra die in het verleden al gesloten zijn 

en welke op de nominatie staan om (binnenkort) te worden gesloten?  
5. Zo ja, kan het college dan ook bevestigen welke redenen ertoe hebben geleid om deze 

buurtcentra te sluiten? Zo heeft de SP signalen ontvangen dat Reakt in Buytenwegh, ook 
ondergebracht bij inZet, op dit moment enkel de dagbesteding heeft overgenomen en dat zij 
voorlopig de sport aan psychisch kwetsbare inwoners niet voortzet. 

  



 
6. Is het college het niet eens met de SP dat sport belangrijk is voor iedere inwoner en dat naast 

de persoonlijke, sportieve en psychologische begeleiding erg belangrijk is zeker voor onze 
kwetsbare inwoners. 

7. Wat gaat er gebeuren met het buurtcentrum indien de geplande verhuizing naar de locatie 
van INZET aan de Nathaliegang in Zoetermeer doorgaat per 1 september a.s.?  

8. Welke rol speelt de gemeente Zoetermeer nu binnen inZet en welke gaat zij na 31 december 
2021 vervullen in dit samenwerkingsverband? 
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