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Start bezorging 
energie-
bespaaractie 
huurders
Maandag 14 
februari start de 
bezorging van 
de pakketten 
met gratis 
bespaar
producten 
voor alle 
huishoudens 
met een 
huurwoning. 
De aftrap is in MeerzichtWest en 
RokkeveenWest.  De komende negen 
weken worden de pakketten wijk voor 
wijk bezorgd. U hoeft hier niets voor te 
doen.  
 
Besparen met Leddy
De actie is een samenwerking van 
gemeente Zoetermeer en LMAD, 
bekend van ‘Besparen met Leddy’. Er 
hoort een actiecampagne bij met veel 
bespaartips en een winactie. Ook voor 
woningeigenaren. 
Houdt dus social media, Streekblad 
en andere kanalen van de gemeente 
in de gaten, voor het laatste nieuws. 
Wilt u weten wanneer bij u het pakket 
bezorgd wordt of wanneer Leddy bij u 
in de buurt is? Ga dan naar  
www.energieloketzoetermeer.nl

Inloopspreekuur 
Toegankelijk -
heidsraad
Wilt u meer weten over 
toegankelijkheid in Zoetermeer? 
Een steentje bijdragen aan de 
toegankelijkheid? Kom dan naar 
het inloopspreekuur van de 
Toegankelijkheidsraad op maandag 
14 februari van 11.00 tot 12.30 
uur in het StadhuisForum. De 
Toegankelijkheidsraad wil de 
bewustwording onder de inwoners van 
Zoetermeer vergroten. Daarom gaan ze 
graag in gesprek met mensen met en 
zonder een beperking. 

De Toegankelijkheidsraad
De Toegankelijkheidsraad biedt 
hun (ervarings)deskundigheid aan 
bedrijven en organisaties aan. Ze 
werken graag samen met iedereen 
in Zoetermeer die bezig is op het 
brede terrein van toegankelijkheid. 
Kijk voor meer informatie op: www.
toegankelijkheidsraadzoetermeer.nl. 
De Toegankelijkheidsraad is er niet 
voor klachten over toegankelijkheid. 
Als u een klacht heeft over 
toegankelijkheid kunt u dit melden via 
www.zoetermeer.nl/toegankelijkheid of 
via 14 079. 

Sportieve Pauze
Vorige week reikte wethouder sport Ingeborg Ter Laak certificaten uit aan de 
leerlingen van groep 7 en 8 van basisschool de Hofvijver.

Zij hebben met een 
combinatiefunctionaris sportieve 
activiteiten bedacht en zelfstandig 
uitgevoerd voor de leerlingen in de 
bovenbouw klassen.  Wethouder Ter 
Laak: ‘De pauzes zijn een van de 
belangrijkste momenten in het leven 
van een basisschoolkind. Om het 
bewegen meer te stimuleren gedurende 

de schooldag is het traject “Sportieve 
Pauze Coaches” ontstaan. Het traject 
Sportieve Pauze Coaches stimuleert en 
motiveert kinderen om elkaar in beweging 
te krijgen.’ 
De activiteiten voor leerlingen van de 
onderbouw worden op het schoolplein of 
dicht bij schoolgelegen velden uitgevoerd. 
De 16 leerlingen van de (pilotschool) de 

Hofvijver die de training hebben gevolgd, 
kregen een certificaat. 

Themabijeenkomst 
veiligheid Buytenwegh
Woont u in Buytenwegh en wilt u meepraten over de veiligheid in uw wijk? Meld 
u dan aan voor de themabijeenkomst veiligheid in Buytenwegh op donderdag 
24 februari 2022 om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) in Snowworld aan de 
Buytenparklaan 30 in Zoetermeer. Tijdens de avond kunt u in kleine groepen 
in gesprek met de burgemeester, de wijkwethouder en de teamchef van de 
politie. Inwoners kunnen ervaringen delen en aangeven wat beter kan op het 
gebied van veiligheid. Ook wordt er ingegaan op de veiligheidsaanpak tot nu 
toe en preventie. Thema’s die aan bod komen zijn jeugd, woonoverlast, aanpak/
preventie en handhaving.

Aanmelden
Voor een goede voorbereiding van de 
avond, vragen we u om zich van te 
voren aan te melden. Aanmelden kan via 
buurtpreventie@zoetermeer.nl. Kijk op 
www.zoetermeer.nl/buytenweghdeleyens 
voor het programma en de 
gespreksrondes.

Coronatoegangsbewijs verplicht
Voor deze bijeenkomst is een 
coronatoegangsbewijs verplicht. 
De actuele informatie over het 
coronatoegangsbewijs vindt u op 
www.coronacheck.nl.

Wijkveiligheidsavonden
Deze themabijeenkomst is een extra 
bijeenkomst over veiligheid en overlast 
in Buytenwegh. Het staat dan ook 
los van de reeks veiligheidsavonden, 
die afgelopen jaren in iedere wijk 
plaatsvonden.  
Deze reguliere wijkveiligheidsavonden 
zijn vanaf maart 2020 vanwege de 
coronamaatregelen niet doorgegaan. Er 

wordt bekeken hoe dit weer opgepakt 
kan worden.

Waar en wanneer
Datum: Donderdag 24 februari 2022 
Tijd:  19.30 – 21.00 uur (inloop vanaf 

19.00 uur)
Locatie:   Snowworld, Buytenparklaan 30 

in Zoetermeer

Standplaats in 
Zoetermeer
Wilt u spullen of etenswaar 
verkopen vanuit een losse kraam of 
verkoopwagen in Zoetermeer? Dan 
heeft u een standplaatsvergunning 
nodig. U kunt vanaf vandaag een 
interesseformulier invullen of een 
standplaatsvergunning aanvragen. 
Via de digitale standplaatsenkaart 
ziet u gemakkelijk de beschikbare 
standplaatsen in de stad wat de 
mogelijkheden zijn. Zijn er voor 
vaste standplaatsen en/of seizoen 
standplaatsen meerdere aanmeldingen 
voor één bepaalde plek? Dan vindt 
er een loting plaats. Kijk voor meer 
informatie op www.zoetermeer.nl/
standplaatsaanvragen

Boosterprik halen op maandag, 
dinsdag en woensdag

Steeds meer mensen hebben hun 
boosterprik al gehaald en het wordt 
minder druk op de priklocaties. Toch 
vinden we het belangrijk dat iedereen in 
Zoetermeer in de eigen stad eenvoudig 
een eerste, tweede of boosterprik 
kunnen halen tegen corona. 

Openingstijden priklocaties:
Vanaf deze week kunt u op maandag en 
dinsdag van 13.00 tot 17.00 uur een prik 
tegen corona halen op de Boerhaavelaan. 

Op woensdag kunt u van 9.00 tot 16.00 
uur terecht bij het StadhuisForum. Vergeet 
alleen uw mondkapje en identiteitsbewijs 
niet. Het is handig om kleding aan te 
trekken waarbij u de mouw makkelijk kunt 
opstropen.

Heeft u corona gehad? Dan kunt u een 
prik halen drie maanden nadat u daarvan 
hersteld bent. Heeft u net een griepprik 
gehad? Dan moeten er twee weken tussen 
deze prikken zitten.

prikken zonder afspraak.nl 
of bel 0800-7070
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Van de gemeenteraad

14 februari: commissies 
Plenair en Samenleving. 
Kijkt u (weer) mee?

Op maandagavond 14 februari 2022 vergaderen de 
raadscommissies Plenair en Samenleving. De commissie 
Plenair begint om 19.30 uur, de commissie Samenleving 
om 21.30 uur. De raadzaal is alleen toegankelijk voor 
deelnemers aan de vergadering. U kunt de vergaderingen 
volgen via de internetuitzendingen.

Onderwerpen en internetuitzending
Wilt u weten welke onderwerpen worden besproken? 
Bekijk dan de meest actuele agenda’s en bijbehorende 
stukken in de kalender in het raadsinformatiesysteem 
iBabs via www.raadzoetermeer.nl. Hier kunt u de 
vergaderingen ook live volgen via internet of terugkijken 
(ook met ondertiteling) op een moment dat het u uitkomt. 

Spreekrecht
Het is mogelijk om gebruik te maken van het spreekrecht. 
Aanmelden voor het spreekrecht kan tot op de dag van 
de vergadering uiterlijk tot 12.00 uur. U kunt hiervoor 

een email toesturen aan griffie@zoetermeer.nl. Er wordt 
dan contact met u opgenomen. Wilt u inspreken? Meer 
informatie vindt u op www.raadzoetermeer.nl onder 
‘Denk & doe mee’.

Volg de raad
 @raadzoetermeer  
 GemeenteraadZoetermeer

Denk & doe mee
Als u niet in beeld wilt komen tijdens het inspreken, kunt 
u de gemeenteraad een brief of email sturen via 
griffie@zoetermeer.nl.
Raadsleden denken graag met u mee. Voor een 
persoonlijk gesprek kunt u altijd een afspraak maken 
met een van de raadsleden, commissieleden of fracties. 
U kunt hiervoor het beste de persoon zelf of de fractie 
benaderen. Alle contactgegevens vindt u op 
www.raadzoetermeer.nl. Meldt u zich hier ook aan voor 
de nieuwsbrief van de raad. Dan ontvangt u na elke 
raadsvergadering het laatste nieuws over de besluiten 
van de gemeenteraad per email. Tenslotte is de 
gemeenteraad er voor u!

Referendabele raadsbesluiten 31 januari 2022
Onderstaande besluiten van de gemeenteraad van 
Zoetermeer zijn referendabel. Dit betekent dat u bij deze 
besluiten de mogelijkheid heeft om via een referendum de 
inhoud van het besluit te wijzigen. Op www.raadzoetermeer.nl 
 onder Denk & doe mee  referendum leest u hoe dat in 
zijn werk gaat. Als twee weken na de datum van deze 
publicatie geen verzoek is ingediend tot het houden van 
een referendum, treden de hieronder genoemde besluiten in 
werking op 25 februari 2022.
• Raadsbesluit Afwegingskader corona noodsteun 2022
• Raadsbesluit Behoud jongerenwerkers met uitzondering 

van besluitpunt 3.
• Raadsbesluit Duurzaamheidsfonds Zoetermeer 2040 met 

uitzondering van besluitpunt 8.
•  Raadsbesluit Beschikbaar stellen budget 

uitvoeringsstrategie programma Binnenstad 2022 en 2023 
met uitzondering van de besluitpunten 2 tot en met 5.

• Raadsbesluit Beschikbaar stellen budgetten voor het 
programma Dutch Innovation Park en impuls toegepast 
innoveren in Zoetermeer voor de jaren 2022 en 2023 met 
uitzondering van de besluitpunten 2 tot en met 5.

• Raadsbesluit Nota Dierenwelzijn
• Raadsbesluit Omgevingsvisie Zoetermeer 2040

Colofon Stadsnieuws
Gemeente Zoetermeer
Stadhuisplein 1 & Engelandlaan 502
Postbus 15
2700 AA Zoetermeer

 www.zoetermeer.nl

 /gemzoetermeer 

 /gemeentezoetermeer

 WhatsApp 0655449955

 14 079 

Publieksplein
Uitsluitend op afspraak 
Engelandlaan 502

  www.zoetermeer.nl/
afspraakomgevingsbalie 

 14 079

Meldingen openbare ruimte

 www.zoetermeer.nl/contactformulier 

  Spoedmeldingen: 
tussen 17.00  08.00 uur en in het 
weekend 14 079

Wegwerkzaamheden 

  www.zoetermeer.nl/
wegwerkzaamheden 

Meldpunt Veilig Thuis 

  08002000 
24 uur per dag/7 dagen per week. 

 www.veiligthuishaaglanden.nl 

Meldpunt Bezorgd, tijdens kantooruren 

 088  900 4000

Contact redactie

 redactie@zoetermeer.nl

De meest romantische dag van 
het jaar komt er weer aan: 
Valentijnsdag! Er valt weer veel 
te beleven in Zoetermeer om 
van 14 februari een speciale 
dag te maken. Voor een nieuw 
artikel op 
www.zoetermeerisdeplek.nl/
inspiratie hebben wij enkele 
tips op een rijtje gezet.

Verrassende dates
Bent u nog op zoek naar een 
creatieve date voor u en uw 

partner? In Zoetermeer kunt u 
bij meerdere locaties een 
onvergetelijke tijd hebben. Van 
unieke locaties zoals het 
Nationaal Videogame Museum 
bezoeken tot romantisch 
samen schaatsen op 12 febru-
ari bij Silverdome, het kan 
allemaal! Ontdek ook samen 
de zes recreatiegebieden in en 
rondom de stad of ontdek de 
bijzondere architectuur in jullie 
wijk met een van de veertien 
architectuurwandelingen. Boek 
om de date compleet te maken 
een romantische nacht bij een 
van de vier hotels in en 
rondom de stad.

Samen een hapje eten?
Tip! Combineer jullie avondje 
uit met een hapje eten of een 

Tips voor Valentijnsdag
drankje. Midden in het centrum 
van Zoetermeer zijn heel veel 
restaurants en bars waar jullie 
heerlijk kunnen eten en 
drinken. Van eetcafé tot bistro, 
van brasserie tot luxe 
restaurant, u vindt in 
Zoetermeer een tal van 
mogelijkheden voor een kop 
koffie, lunch, borrel of diner 
buiten de deur. 

Cadeautips
Een last minute cadeau kopen 
voor uw Valentijn, maar geen 
inspiratie? In het Stadshart 
Zoetermeer kunt u bij meer 
dan tweehonderd winkels 
terecht. Wilt u uw partner 
bijvoorbeeld verwennen met 
een selfcare pakket, een goede 
fles wijn of een nieuw sieraad? 
Dat kan allemaal in het 
centrum. In de historische kern 
van Zoetermeer, de 
Dorpsstraat, kunt u bij 
speciaalzaken de meest unieke 
cadeaus vinden.
Bekijk alle tips en locaties op 
www.zoetermeerisdeplek.nl/
inspiratie!

Slagerij van 
Kampen – Rhythm 
of Life
Met de hartverwarmende ener-
gie van de bandleden, indruk-
wekkende set-ups, shows vol 
visuele effecten en de onmis-
kenbare kracht van de opzwe-
pende drums is Slagerij van 
Kampen een fenomeen van 
wereldformaat geworden. 
Rhythm of Life is een intens en 
indrukwekkend muziekspekta-
kel van de eerste tot de laatste 
minuut.
Bekijk alle activiteiten en eve-
nementen in Zoetermeer op 
www.zoetermeerisdeplek.nl/
agenda! 

De afgelopen dagen heeft het hard 
gewaaid in het land, deze windsurfer op 

het Noordelijk Plassengebied wist daar wel raad 
mee! De foto van de week is van  
@windsurfpictures. Wat is uw favoriete plek in 
Zoetermeer? Deel de foto met 
#Zoetermeerisdeplek op Instagram en misschien 
komt de foto hier binnenkort voorbij.

De leukste 
activiteiten!
Dit is de plek.

12
feb

Heeft u een opmerking, vraag of suggestie? Neem contact op met de redactie van 

Bureau Citymarketing via ditisdeplek@zoetermeer.nl

www.zoetermeerisdeplek.nl

@zoetermeerisdeplek

Zoetermeer is de plek
Of u nu op zoek bent naar een veelzijdig 
vrijetijds- of woningaanbod en of u nu een 
ondernemer of student bent: Zoetermeer 
is de plek.

WK 6

WAT MAAKT ZOETERMEER VOOR  
U DÉ PLEK?

We nodigen inwoners, bezoekers, studen-
ten en bedrijven in Zoetermeer van harte 
uit om te laten zien hoe veelzijdig de stad 
is. Heeft u vragen over Bureau 
Citymarketing Zoetermeer? We gaan 
graag met u in gesprek via e-mailadres 
ditisdeplek@zoetermeer.nl!
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Belangrijke documenten voor bouwen Entree

De nieuwe stadswijk Entree is in wording. De wijk ontstaat aan weerszijden van 
de Afrikaweg en verbindt het gebied van de Mandelabrug met de binnenstad van 
Zoetermeer. Hier vinden 4.500 nieuwe woningen een plek.

Met het ontstaan van Entree is het 
belangrijk dat er duidelijke regels zijn. Denk 
aan regels over de plaats en hoogte van 
gebouwen, over hoe het er uit gaat zien en 
over geluidsnormen. 

Zo zorgen we dat Entree dé vernieuwende 
stadswijk voor Zoetermeer wordt.
Een plek waar een actieve leefstijl centraal 
staat en waar groen het straatbeeld 
bepaalt. 

De gemeente legt dit vast in een 
aantal documenten, namelijk het 
bestemmingsplan, het milieueffectrapport 
(MER), een beeldkwaliteitsplan, een 
exploitatieplan en 2 samenhangende 
besluiten, namelijk het besluit hogere 
waarden geluid en Stap 3 besluit Interimwet 
Stad en milieubenadering tot afwijking 
van de maximale ontheffingswaarde van 
de geluidsbelasting en het bijbehorende 
stappenrapport.

Indienen zienswijzen
Het ontwerpbestemmingplan met 
bijbehorende stukken en ontwerpbesluiten 
liggen tot vrijdag 18 maart 2022 ter 
inzage. Tijdens deze periode kunnen 
zienswijzen worden ingediend. Hoe u 
een zienswijze kunt indienen, kunt u 
lezen in de kennisgeving (publicatie) 
van de besluiten op www.zoetermeer.nl/
entreezoetermeer. Op deze pagina staan 
ook alle ontwerpdocumenten. 

Meer uitleg
Op de website kunt u een filmpje bekijken 
met uitleg over de documenten en het 
indienen van zienswijzen. Ook vindt u 
hier een schema over de planning en de 
procedure.

Vragenuren 15 februari
Heeft u na het lezen van de stukken of de 
informatie op de website toch nog vragen? 
Mail dan naar entree@zoetermeer.nl. Het 
Entree team zal uw vraag zo snel mogelijk 
beantwoorden. 
Of meldt u aan voor een Vragenuur 
Entree op dinsdag 15 februari in het 
Boerhaavebuilding, Boerhaavelaan 33.  
Tussen 13.00 en 21.00 uur zijn er enkele 
plenaire vragenuren waar een kleine groep 
van maximaal 20 personen vragen kan 
stellen aan specialisten van de gemeente. 
Een coronatoegangsbewijs is verplicht. 
Wilt u erbij zijn? Stuur een email naar 
entree@zoetermeer.nl met als onderwerp 
‘Vragenuur Entree 15 februari’ en geef aan 
of u aan een middag of avond vragenuur 
wilt deelnemen. U ontvangt daarna 
een bevestiging en het tijdstip van het 
vragenuur waarop u bent ingedeeld.
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Kennisgeving
De Hoge Raad heeft in een arrest van 
26 november 2021 (het zogenaamde 
Didam-arrest) geoordeeld dat een 
overheidslichaam dat een onroerende zaak 
wil verkopen gelegenheid moet bieden 
aan (potentiële) gegadigden om mee te 
dingen naar deze onroerende zaak indien er 
meerdere gegadigden zijn voor de aankoop 
van de desbetreffende onroerende zaak 
of redelijkerwijs te verwachten is dat er 
meerdere gegadigden zullen zijn. Tevens 
heeft de Hoge Raad uitzonderingen op die 
hoofdregel geformuleerd. In alle gevallen 
geldt voor het overheidslichaam een 
publicatieplicht.

Hoewel algemeen wordt aangenomen 
dat het voormelde arrest geen gevolgen 

heeft voor reeds voordien gesloten (koop)
overeenkomsten acht de gemeente 
Zoetermeer het vanuit een perspectief 
van transparantie geraden om (nogmaals) 
kennis te geven van het feit dat het 
College van B&W van de gemeente in 
de vergadering van 23 november 2021 
heeft besloten tot verkoop van drie 
percelen grond gelegen op de hoek Willem 
de Zwijgerlaan met de Bijdorplaan te 
Zoetermeer met een perceelgrootte van (in 
totaal) circa 3.092 m2, kadastraal bekend 
gemeente Zoetermeer, Sectie E, nummers 
2906-2944 en 7013 (allen gedeeltelijk) aan 
de besloten vennootschap Synchroon B.V. 
Het besluit van het College van B&W is 
reeds op 2 december 2022 gepubliceerd 
op de website van de gemeente. 

De gemeente is – gelet op het voorgaande: 
ten overvloede - van oordeel dat ten 
deze ook bij voorbaat vaststaat dan wel 
redelijkerwijs mag worden aangenomen 
dat op grond van objectief toetsbare 
en redelijke criteria enkel Synchroon in 
aanmerking komt voor de (aan)koop van 
voormeld onroerend goed. Dat is volgens 
de gemeente in het bijzonder het geval 
omdat de gesloten koopovereenkomst 
voortvloeit uit een reeds in 2018 
tussen partijen gesloten (intentie- en) 
vaststellingsovereenkomst, ter beslechting 
van een geschil op basis van een in 
2010 tussen partijen gesloten koop-/
realisatieovereenkomst.

De gemeente is van oordeel dat het 
voormelde arrest (dus) niet in de weg 
staat aan (de uitvoering van) de voordien 
gesloten koopovereenkomst. 

In het geval een serieuze gegadigde voor 
de aankoop van de voornoemde percelen 
toch meent dat het voormelde arrest in 
de weg staat aan (de uitvoering van) de 
voornoemde koopovereenkomst, dan 
dient de desbetreffende gegadigde dit 
uiterlijk 1 maart 2022 kenbaar te maken 
door middel van een gemotiveerd bericht 
aan projectenprojectbureau@zoetermeer.
nl , onder vermelding van “Willem de 
Zwijgerlaan/Bijdorplaan/Synchroon B.V”.
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