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Lees in deze nieuwsbrief het laatste 
nieuws over de verbouwing.  
 
We gaan aan de slag!  
Tijdens de uitwerking van de eerder gemaakte 
plannen bleek het berekende bedrag van 
€ 800.000 niet voldoende te zijn voor de 
verbouwing van De Balijhoeve. Tijdens de 
gemeenteraadsvergadering afgelopen 5 maart,  
heeft het college daarom voorgesteld om dit 
bedrag aan te vullen met nog eens € 800.000. 
Ook de ‘Vrienden van de Balijhoeve’ kregen de 
kans te pleiten voor de nieuwe plannen. En met 
succes: de raad ging met grote meerderheid (30 
stemmen voor, 7 tegen) akkoord met het nieuwe 
voorstel voor financiering van de verbouwplannen. 
Nu de financiering van de verbouwing is veilig 
gesteld kan het bouwproces beginnen! Het 
ontwerp wordt aangepast aan de laatste eisen en 
wensen van de gebruikers, aannemer uitzoeken 
en vergunningen aanvragen. Samen, met de 
gemeente en de buurt, gaan we aan de slag om 
van De Balijhoeve een plek te maken van 
ontmoeting en verbinding voor de hele wijk. We 
blijven jullie op de hoogte houden over de verdere 
planning! 
 
Even voorstellen….                               

 Ik ben Linda Geers van de 
gemeente Zoetermeer, afdeling Vastgoed en 
aangesteld als projectmanager. De 
daadwerkelijke uitvoering laat nog even op zich 
wachten, maar vanaf nu gaan we samen aan de 
slag. Afgelopen periode zijn de wensen en eisen 
van de nieuwe partners ’De Drie Ballonnen en 
Gemiva’ in kaart gebracht. Uiteindelijk is het 
gezamenlijk einddoel helder: een nieuwe 
maatschappelijke voorziening in de wijk 
Rokkeveen, die voldoet aan alle wensen en eisen  
van de gebruikers. 
 

 
 
 
 

 
 
De Balijhoeve en Gemiva slaan de handen 
ineen 
Met trots kondigen wij aan dat de Gemiva-SVG 
Groep vanaf begin 2020 de nieuwe horeca gaat 
beheren op stadsboerderij De Balijhoeve. De 
Gemiva-SVG Groep is er voor mensen die - 
tijdelijk of langdurig - ondersteuning nodig hebben 
bij hun leven in de samenleving. Gemiva draagt 
bij aan een zo goed en gewoon mogelijk leven 
van de mensen die ze ondersteunen. Volgens 
Gemiva bestaat dat uit zoveel mogelijk regie over 
je eigen leven, een plek hebben waar je je veilig 
en thuis voelt, kunnen leven in contact met 
anderen en kunnen uitdrukken wat in je leeft, je 
talenten kunnen gebruiken en bijdragen aan de 
samenleving, om te kunnen gaan met de vragen 
en problemen die je in je leven tegenkomt. Vanuit 
deze uitgangspunten gaan ze op De Balijhoeve  
aan de slag. De cliënten volgen een leer- en 
werktraject tot gastheer of gastvrouw, om in de 
toekomst door te stromen naar een betaalde baan 
of als doorstroming geen optie is, te blijven 
werken op De Balijhoeve.  
 
Feest! De Balijhoeve bestaat op 6 oktober 
25 jaar. Alle reden voor een feestje! Het 
programma is nog een verrassing. U kunt in ieder 
geval kennis maken met de bouwplanning en de 
nieuwe gebruikers. Alle informatie is binnenkort te 
vinden op onderstaande website. 


