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Stille tocht voor Oekraïne
Het gemeentebestuur van Zoetermeer organiseert op zaterdag 12 maart 2022 een stille tocht om medeleven en steun te betuigen
aan alle inwoners van Oekraïne die lijden onder de oorlog. De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders
nodigen alle inwoners van Zoetermeer uit om mee te lopen met deze stille tocht.

De stille tocht begint om 17.30 uur vanaf de Markt. U bent daar vanaf 17.00 uur welkom.
Burgemeester Michel Bezuijen houdt voordat de tocht begint een korte toespraak.
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Verkiezingen
gemeenteraad
en referendum
Afvalbeleid
Op 14, 15 en 16 maart vinden
de verkiezingen plaats van de
gemeenteraad én het referendum over
het Zoetermeerse Afvalbeleid. Dat
betekent dat u dit jaar uw stem kunt
uitbrengen voor zowel de verkiezingen
als het referendum.

De route van de stille tocht is:
• startpunt Markt
• richting fietspad burgemeester Aptrootpark
• linksaf de Vlamingstraat in
• doorlopen de Dorpsstraat in
• rechtsaf de Eerste Stationsstraat in
• rechtsaf de Julianalaan in
• rechtsaf de Delftsewallen op
• linksaf de Dorpsstraat in
• doorlopen de Vlamingstraat in
• rechtsaf fietspad burgemeester Aptrootpark in
• einde op de Markt.

Op www.zoetermeer.nl/referendum
vindt u de referendumvraag en verdere
uitleg over het Afvalbeleid.
Wilt u meer informatie over de
verkiezingen van de gemeenteraad,
dan kunt u kijken op
www.zoetermeer.nl/verkiezingen.

De stille tocht eindigt ongeveer om 18.30 uur.

Website over hulp aan vluchtelingen
Wilt u graag hulp bieden aan vluchtelingen uit
Oekraïne? Of heeft u een vraag aan de gemeente?
We hebben de website www.zoetermeer.nl/oekraine
geopend om antwoord te geven op vragen van
inwoners die hulp willen bieden aan vluchtelingen uit
Oekraïne.
De website wordt steeds bijgewerkt, omdat de
situatie steeds verandert. Aan het begin van de
week was bijvoorbeeld nog niet bekend welke hulp
vluchtelingen straks echt nodig hebben. Volg daarom
de website en onze berichten op onze social media
hierover.

Denk mee over Leerplatform
Zoetermeer voor Elkaar
‘Welke vrijwilligersorganisaties
werken voor dezelfde doelgroep en
kunnen wat aan elkaar hebben?’
‘Welke organisaties zouden samen
een training over vrijwilligers werven
kunnen organiseren?’ Dit zijn twee
voorbeelden van thema’s die aan de
orde komen in het nieuwe Leerplatform
Zoetermeer voor Elkaar.
Vrijwilligersorganisaties hebben veel
kennis en ervaring te delen, maar lopen
ook tegen problemen op. Ook willen
ze graag meer leren over bepaalde

onderwerpen. De gemeente heeft
via het platform Zoetermeer voor
Elkaar onderzocht welke wensen
vrijwilligersorganisaties hebben als het
gaat om ontwikkeling en scholing.
Hieruit bleek dat er veel gezamenlijke
leerwensen van vrijwilligersorganisaties
leven. Om dit samen te brengen en kennis
samen verder te ontwikkelen, wil de
gemeente een leerplatform opzetten.

Tijdens de bijeenkomst gaan de
deelnemers aan de hand van een aantal
inspirerende voorbeelden met elkaar op
zoek naar hoe dit eruit kan zien en wat
hiervoor nodig is. De bijeenkomst is in
het CKC van 17.00 tot 19.30 uur met om
18.00 uur een lichte maaltijd. De inloop is
vanaf 16.30 uur. Aanmelden kan tot
21 maart via
info@zoetermeervoorelkaar.nl.

Op dinsdag 22 maart houdt de gemeente
een startbijeenkomst van dit leerplatform.

Alle openbare bekendmakingen vindt u op overheid.nl/overuwbuurt
Ontvang alle bekendmakingen in uw buurt via de Omgevings-alertapp of via de e-mailalert van www.overheid.nl.

Hond los laten
lopen?
Ook de updates van de honden
kaart vindt u op overheid.nl en op
www.zoetermeer.nl/honden

Wilt u een binnengekomen aanvraag
of verleende vergunning inzien?
Maak hiervoor een afspraak met de
omgevingsbalie via
www.zoetermeer.nl/afspraakmaken

Verkiezingskrant
In de verkiezingskrant op
www.zoetermeer.nl/verkiezingen
vindt u veel informatie over de
gemeenteraadsverkiezing en het
referendum Afvalbeleid. Er nemen
14 politieke partijen deel aan de
verkiezingen voor de Zoetermeerse
gemeenteraad. In deze krant vertellen
alle partijen wat zij belangrijk vinden
en wat zij voor ogen hebben voor
Zoetermeer. Naast al deze informatie
kunt u gebruikmaken van de stemhulp
www.mijnstem.nl/zoetermeer.

Blijf op de hoogte
Wilt u als eerste op de hoogte blijven
van al het nieuws en de ontwikkelingen
uit de stad? Schrijf u dan in voor de
gratis online nieuwsbrief op www.
zoetermeer.nl/nieuwsbrieven. U
ontvangt het Stadsnieuws dan elke
week als een van de eerste in uw
mailbox. U kunt ons ook volgen op
onze social media kanalen. Zo mist u
nooit iets!

VOLG DE GEMEENTE ZOETERMEER:
facebook.com/gemeentezoetermeer
twitter.com/gemzoetermeer
@gemeentezoetermeer

Groen licht voor Zoetermeerse citymarketing plannen
De Zoetermeerse gemeenteraad gaat
akkoord met twee belangrijke plannen
voor de stad: ‘Zoetermeer 60 jaar
groeikern’ en de ‘Grand Départ’. Twee
belangrijke ontwikkelingen, die positief
zullen bijdragen aan Zoetermeer.
Viering van 60 jaar groeikern
Wethouder van Driel: ‘In 2022 is het 60 jaar
geleden dat Zoetermeer werd aangewezen
als groeikern. Dit jubileumjaar ‘Zoetermeer
60 jaar New Town’ laat zien wat de groei
en kracht van onze stad is. En we kijken
ook vooruit naar de toekomst, naar hoe we
de stad nog aantrekkelijker kunnen maken
voor onze inwoners en bezoekers. Na het
groen licht gisteren in de gemeenteraad,
wordt er een plan gemaakt om met de hele

stad – inwoners en ondernemers-, 60 jaar
Groeistad Zoetermeer te vieren!’
Grand Départ van de Tour de France in
2024-2025
Rotterdam wil in 2024 of 2025 de Grand
Départ van de Tour de France organiseren.
Zoetermeer kan in samenwerking met
de deelnemende gemeenten haar eigen
invulling aan de Tourstart geven samen
met inwoners en ondernemers. Je kunt
dan denken aan sportprogramma voor
scholen, onder andere gericht op fietsen.
Daarnaast zullen rond de Grand Départ
en de eerste etappes, evenementen
worden georganiseerd waarbij de
sportverenigingen en bedrijven uit
Zoetermeer betrokken worden.

Colofon Stadsnieuws
Gemeente Zoetermeer
Stadhuisplein 1 & Engelandlaan 502
Postbus 15
2700 AA Zoetermeer
www.zoetermeer.nl
/gemzoetermeer
/gemeentezoetermeer
WhatsApp 06-55449955
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

Zoetermeer is de plek
De leukste
activiteiten!
Dit is de plek.

Opening
12
mrt
Kunstgarage
Franx
Kunstgarage Franx is gevestigd
in een verbouwde historische
garage. De locatie bestaat uit
twee expositieruimten, een
makerswinkel, vier studio’s
(waarvan één voor educatie en
participatie), horeca en kantoren. Vanaf 12 maart kunt u
gratis de kunstgarage bezoeken! Kunstorganisatie Franx

bestaat uit een projectbureau
dat wordt ondersteund door
ruim 60 vrijwilligers. De locatie
biedt onderdak aan een artistieke community van professionele kunstenaars en
vakmensen, waarbij iedereen
wordt uitgenodigd kennis te
nemen van, deel te nemen aan
en/of samen te werken met de
kunst- en creatieve sector.
Voor een bezoek aan Franx
hoeft u geen kunstkenner te
zijn, maar het kijken naar en
leren over kunst levert nieuwe
inzichten op. De bezoeker
ervaart diversiteit en durft een
mening te vormen. Franx is het
gehele jaar geopend en er zijn
doorlopend exposities te zien.
Benieuwd wat er nog meer te
doen is in de stad?
Neem een kijkje op
www.zoetermeerisdeplek.nl/
UITagenda!

WAT MAAKT ZOETERMEER VOOR U DÉ PLEK?
We nodigen inwoners, bezoekers, studenten 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!

Meldpunt Veilig Thuis
0800-2000
	
24 uur per dag/7 dagen per week.
www.veiligthuishaaglanden.nl
Meldpunt Bezorgd, tijdens kantooruren
088 - 900 4000
Contact redactie
redactie@zoetermeer.nl

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 10
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Studieplekken in Zoetermeer
De voorjaarsvakantie is alweer
voorbij. Bent u op zoek naar
een rustige plek om u voor te
kunnen bereiden op proefwerken, examens, tentamens of
vergaderingen? Op
www.zoetermeerisdeplek.nl/
inspiratie hebben wij studieplekken in Zoetermeer op een
rijtje gezet!

Bibliotheken in Zoetermeer
Bij Bibliotheek Forum
Zoetermeer is het mogelijk om
gebruik te maken van computers en de vele studeerplekken
waar u rustig kan zitten met uw
eigen laptop of studieboek.
Daarnaast kunt u rustig studeren in de stadsbibliotheken in
de wijken Oosterheem en
Rokkeveen.

Studeren in openruimtes

Houdt u ervan om in een
levendige omgeving te studeren? Dan is Dutch Innovation
Factory dé plek! Binnen kunt u
namelijk bij het Atrium of
Innovation Café op verschillende plekken studeren. Er zijn
hokjes waar u zich kunt afzon-

deren, maar ook grote tafels
waar meerdere personen aan
kunnen werken.

Studeren in het Stadshart

In Stadshart Zoetermeer kunt u
bij Douwe Egberts Café,
Doppio Espresso en Barista
Café terecht om tijdens het
studeren te genieten van een
heerlijke koffie met wat lekkers.

Onderweg naar school

Even snel studeren met iets
lekkers voordat u ‘s middags
naar school of werk moet? Op
loopafstand vanaf station
Zoetermeer vindt u Bij Foodie
Zoetermeer. Op maandag tot
en met vrijdag kunt u hier vanaf
10:00 tot en met 13:30
studeren.
Mist u uw favoriete plek in ons
overzicht? Laat het ons weten
via ditisdeplek@zoetermeer.nl!

www.zoetermeerisdeplek.nl

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

@zoetermeerisdeplek

Bureau Citymarketing via ditisdeplek@zoetermeer.nl

PROEF OOSTENRIJK BIJ STAGE
KITCHEN & CAFÉ
Weekendtip! Heeft u dit jaar wintersport
gemist of wil u nog even nagenieten?
@stagekitchencafe heeft in de maand
maart elk weekend een heerlijke,
Oostenrijkse diners op de kaart staan. Op
de menukaart van aankomend weekend,
12 & 13 maart staat: Goulashsoep, Tiroler
Gröstl en Apfelstrudel met vanillesaus.
Reserveren?
Kijk op www.stagekitchencafe.nl!
Vermeld bij de reservering dat het gaat
om de actie: Wintersport.

www.zoetermeer.nl
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Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen in de
binnenstad! Groet van wethouder Paalvast
De binnenstad van Zoetermeer is het
levendige en groene centrum van onze
stad. Een plek die wij samen met onze
inwoners en partners blijven ontwikkelen. De komende jaren werken we aan
een levendige en aantrekkelijke binnenstad. Een binnenstad waar genoeg te
doen is en waar mensen prettig kunnen
werken, ontspannen en wonen; nu en
in de toekomst. In deze themapagina
vindt u onder andere informatie over de
vernieuwde webpagina, ontwikkelingen
rondom de plannen Luxemburglaan 2-10,
de stand van zaken op het promenadeplein in het Stadshart en de ter inzage
legging van het ontwerpbestemmingsplan van Cadenza 2.

Gelukkig breekt er weer een tijd aan van minder beperkingen en
meer mogelijkheden. Winkelen, uit eten gaan, een drankje doen
of een theater of bioscoop bezoeken, het kan weer. En waar kan
dit beter dan in de vernieuwde Binnenstad.
Het Stadshart is op meerdere plekken flink opgeknapt. De
bestrating is vernieuwd en door bomen, bankjes, water-, licht- en
groenelementen te plaatsen krijgt ieder plein een eigen sfeer.
Binnenkort zijn de werkzaamheden afgerond, en kan er volop
gebruik van worden gemaakt.
De gemeente blijft investeren in een aantrekkelijke Binnenstad
waar het prettig wonen, werken en ontspannen is. Met drie
deelgebieden gaan we komende periode aan de slag. Dat is
de omgeving rondom de Denemarkenlaan, de Luxemburglaan
en de Nederlandlaan / Zuidflank. Hier zien we kansen voor
het toevoegen van woningen en voorzieningen met een
aantrekkelijke openbare ruimte. We willen hierover in gesprek
gaan met de bewoners. Zij ontvangen nog nader bericht.

Groen licht voor bouw appartementen
Luxemburglaan 2-10
Ontwikkelaar De Maese Woningen gaat op de hoek van de
Luxemburglaan en de Europaweg 134 appartementen bouwen. Het
oude kantoorgebouw wordt gesloopt. Er komen zowel huur- als
koopwoningen, met een parkeergarage voor de bewoners in het
gebouw. Het appartementengebouw wordt 70 meter hoog en heeft
23 verdiepingen. Op de begane grond komen onder andere kleine
winkels en eetgelegenheden, kantoor, zorg en andere kleinbedrijven.
Meer informatie vindt u op www.zoetermeer.nl/luxemburglaan2-10

Aanpassing bestemmingsplan, Engelandlaan 140
Om woningbouw mogelijk te maken op de
locatie Engelandlaan 140 is een herziening
van het bestemmingsplan nodig. Het
ontwerpbestemmingsplan is op 7 december
2021 door het college van burgemeester en
wethouders vrijgegeven voor inspraak. Het
ontwerpbestemmingsplan heeft daarna, 6
weken ter visie gelegen. Op 27 januari 2022
was deze termijn afgelopen. Er zijn geen
zienswijzen ingediend. Het bestemmingsplan
gaat nu naar de gemeenteraad ter
besluitvorming. Als de gemeenteraad besluit
tot aanpassing van het bestemmingsplan kan

eind van dit jaar gestart worden met de bouw
van 85 appartementen.

Cadenza 2, inzage ontwerpbestemmingsplan

Alles wat u wilt weten over de Binnenstad van Zoetermeer
Er gebeurt veel in de binnenstad. Op
een aantal plekken starten we met
woningbouw, er wordt vernieuwd en
er komen leuke activiteiten aan. En dat
is fijn, nu we ons niet meer hoeven te
houden aan de coronamaatregelen.
Op de vernieuwde webpagina hebben
we alle belangrijke onderwerpen voor
u helder gemaakt en is alle informatie
over de binnenstad van Zoetermeer
nu nog beter te vinden. Hier leest u

Nu is het vooral tijd om de winter achter ons te laten en samen
met inwoners, vrienden en familie gebruik te maken van onze
vrijheden. Als de huidige tijd ons een ding leert, is dat dit niet
vanzelfsprekend is, en we onze zegeningen moeten vieren.

alles over de deelgebieden en lopende
projecten in de binnenstad. Maar ook
informatie over wat er te doen is in de
stad en hoe u als inwoner met ons mee
kan denken. De webpagina is zowel
vanaf uw computer en mobiele telefoon
goed te bezoeken en wordt regelmatig
bijgewerkt met het laatste nieuws.
U kunt hier ook het filmpje over de
Binnenstad bekijken.
www.zoetermeer.nl/binnenstad

De bestemming van de locatie Cadenza 2 is
‘Verkeer’. Om woningbouw mogelijk te maken, is een bestemmingswijziging nodig. Het
college heeft op 8 februari 2022 ingestemd
met de ter inzage legging van het ontwerpbestemmingsplan Cadenza 2. Dat betekent dat
het ontwerpbestemmingsplan gedurende 6
weken ter inzage ligt bij de Omgevingsbalie
van het Stadhuis-Forum, van 18 februari tot

en met 31 maart 2022. Het college heeft op
8 februari ook besloten om af te wijken van
de bezonningsnorm, zoals opgenomen in de
Hoogbouw Effect Rapportage (HER) omdat
bij een klein aantal woningen over de norm
gegaan werd. De direct omwonenden zijn
hiervan al via een brief over geïnformeerd. Op
www.zoetermeer.nl/cadenza2 kunt u lezen
wat dit precies betekent.

www.zoetermeer.nl
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Upgrade Stadshart
Aannemer Bunnik Groep en Rots
Maatwerk zijn in oktober 2021 gestart
met de werkzaamheden aan het
Promenadeplein. Op een paar kleine
onderdelen na, zijn de werkzaamheden
aan het plein zo goed als af. Op
maandag 14 maart kan een deel van het
project opgeleverd worden. Wethouder
Robin Paalvast en de ontwikkelaars
vieren dit graag met bezoekers van het
Stadshart tijdens een feestelijk moment.
U wordt hierover geïnformeerd in de
BouwApp en op de website. Het plein
wordt in verschillende fasen uitgevoerd
en voorzien van een waterelement. Deze
levendige ontmoetingsplaats omringd
door winkels en restaurants is niet weg
te denken in het Stadshart. Door een
aanpassing in het ontwerp was het nodig

Delftsewallen, participatiebijeenkomst met inloopspreekuur
om extra natuursteen te bestellen in
China. Door de coronapandemie duurt de
levering langer dan verwacht. Hierdoor
kunnen niet alle werkzaamheden op het
Promenadeplein afgemaakt worden.
Daarom is het Promenadeplein nu tijdelijk
dicht gestraat met noodbestrating, zodat
het Promenadeplein toch bereikbaar is.
Naar verwacht wordt het nieuwe
natuursteen in april 2022 geleverd en
kunnen de resterende werkzaamheden
weer worden opgepakt. Zodra de
werkzaamheden weer worden opgepakt
en wanneer er iets verandert in de
bereikbaarheid van het Promenadeplein,
wordt u hierover geïnformeerd in de
BouwApp.
Meer informatie is ook te vinden op
www.zoetermeer.nl/upgradestadshart

Impressie Upgrade Stadshart (Sant en Co)

Zoetermeer 60 jaar, New Town
Dit jaar is het 60 jaar geleden dat er rondom
het dorp Zoetermeer een hele nieuwe stad
gebouwd werd. Waarom is Zoetermeer zo’n
bijzondere nieuwe stad? In jubileumjaar
2022 kunt u dit gaan ontdekken. Een groot
aantal lokale organisaties organiseert
lezingen, tentoonstellingen en excursies.
De start was op vrijdag 21 januari.
Wethouder Robin Paalvast opende het
speciale jubileumjaar Zoetermeer 60 jaar
New Town.
Zin in een ommetje en meer ontdekken
over de Binnenstad? U kunt zelf op pad
met de zes wandelkaarten met elk twee
routes langs interessante bouwkunsten in
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Ontwikkelaar WDevelop Vastgoed
ontwikkeling, heeft een ruimtelijk plan
gemaakt voor 15 woningen, gelegen aan
de Delftsewallen 23-25 en het vroegere
gasfabriek terrein.

Op donderdag 10 februari was er
een participatiebijeenkomst met
inloopspreekuur op het Stadhuis-Forum.
Deze bijeenkomst was een vervolg op
de (digitale) informatiebijeenkomst van 1
december 2021. Na de laatste bijeenkomst
is gebleken dat bij een aantal bewoners
nog behoefte was om met de gemeente
en de ontwikkelaar in gesprek te gaan
over de planuitwerking. Tijdens de vervolg
participatiebijeenkomst kregen bewoners
deze gelegenheid.
Voor meer informatie kijkt u op
www.zoetermeer.nl/delftsewallen

Centraal Park, dijkverbetering langs de Buurtvaart en
Delftsewallenwetering
De gemeente en het Hoogreemraadschap
van Rijnland zijn op 8 februari gestart met
de dijkverbetering langs de Buurtvaart en
de Delftsewallenwetering. Op de dijk
bevindt zicht nu een wandelpad, waardoor
u een rondje Dorpsstraat kunt maken
via het Wilhelminapark. Voor het maken
van het wandelpad is de dijk opgehoogd
en verstevigd met klei. Om de oevers te
beschermen is riet aangeplant. Dit ligt
tegen de natuurvriendelijke vurenhouten
beschoeiing onder water. Het riet zorgt niet
alleen voor mooie beplanting, maar ook
voor privacy voor de omwonenden. Een
elektrische shovel is ingezet om de CO2
uitstoot zoveel mogelijk te beperken. De

dijk in de Buurtvaart heeft een lengte van
300 meter en een rondje Dorpsstraat duurt
ongeveer 20 minuten. Meer weten? Kijk op
www.zoetermeer.nl/centraalpark

Zoetermeer. De Architectuurwandelingen
gaan onder andere door de Dorpsstraat
en twee nieuwe routes gaan door het
Stadscentrum: benedenstad en bovenstad.
De handige wandelkaarten, zijn gratis
te krijgen op het ArchtitectuurPunt in
het Stadhuis-Forum. Bekijk ook de
wandelkaarten van de andere wijken in de
stad en het hele programma op
www.zoetermeerisdeplek.nl

Stand van zaken Markt 10 e.o.

Foto: Gerard van Warmderdam

In oktober 2021 is, na de aanbestedingsprocedure,
het project Markt 10 e.o. stilgezet. Er zijn helaas
geen passende aanbiedingen ontvangen.
Het project Markt 10 wordt op dit moment
geëvalueerd. Na de evaluatie zal er een mogelijke
doorstart van het project kunnen plaatsvinden.
Verdere communicatie rondom het project zal in de
tweede helft van dit jaar plaatsvinden.

Opening Spel en Meer, grootse spellenwinkel van Nederland
Wethouder Jan Iedema opende op 4
februari samen met de eigenaar, de deuren
van de nieuwe winkel van Spel en Meer.

De grootste spellenwinkel van Nederland
is gevuld met spellen, Lego, bouwdozen
en allerlei spullen om te knutselen. Een
paradijs voor liefhebbers van spellen in
alle leeftijden. In de winkel zijn de artikelen
netjes ingedeeld op onderwerp zodat u
snel kunt vinden waar u naar op zoek bent.
Ook kunt u uitleg krijgen bij spellen en veel
spellen eerst proberen voor u ze koopt. De
nieuwe winkel heeft een grote spelersruimte
waar speltoernooien gehouden kunnen
worden. Spel en Meer is te bezoeken aan de
Warande in het Stadshart.

Opening tentoonstelling Respect! Perspectieven in de
hedendaagse kunst
Wethouder Robin Paalvast opende,
samen met Spoken word artist
Amara van de Elst, op 4 februari de
tentoonstelling Respect! Perspectieven
in de hedendaagse kunst in Museum
De Voorde. Het museum presenteert de
werken van 18 verschillende opkomende
kunstenaars. Wat alle kunstwerken
verbindt, is de boodschap ‘Respect
tonen’. Een paar kunstenaars hebben
gekozen om een kunstwerk speciaal
voor de openbare ruimte te maken.
De kunstwerken buiten zijn tijdelijk te
bewonderen. Eén van de kunstwerken

buiten bevindt zich onder de achtergevel
van het museum. U ziet dit werk het
beste vanaf de Marktzijde aan de kant
van de Dobbeplas. Het andere kunstwerk
bevindt zich op het bouwterrein aan
de achterkant van het museum. Dit
werk ziet u het beste door de hekken
vanaf de Frankrijklaan. Wilt u meer
weten over de tentoonstelling en de
deelnemende kunstenaars, kijk dan op
de website www.museumdevoorde.nl De
tentoonstelling Respect! Perspectieven in
de hedendaagse kunst is nog tot 10 juli
2022 te zien in Museum De Voorde.

Bouwprojecten Binnenstad
Wilt u meer weten over de lopende (bouw)projecten in de binnenstad, kijk dan op
www.zoetermeer.nl/binnenstad. De inhoud en planning worden regelmatig aangepast.

Aanmelden nieuwsbrieven
Meer nieuwsbrieven ontvangen, zoals de wijknieuwsbrief Centrum, de nieuwsbrief van de gemeenteraad, of de nieuwsbrief Duurzaam en groen?
Via www.zoetermeer.nl/nieuwsbrieven kunt u aangeven waarin u geïnteresseerd bent.

www.zoetermeer.nl
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Kom naar buiten
Het is eindelijk zover: We mogen weer! Weer ontmoeten, vieren, activiteiten organiseren of gewoon
even lekker de deur uit. Samen met organisaties in de wijken organiseren de gemeente Zoetermeer en
Buurtwerk ontmoetingen bij, voor én met u. Met als doel: ontmoeten, luisteren en verbinden.
De coronacrisis heeft impact gehad op
ons allemaal. Op uw sociale leven, uw
gezondheid en/of werk en financiële
situatie. Na deze moeilijke periode willen
we met elkaar vooruitkijken en de draad zo
goed mogelijk weer oppakken. Een gezond
leven na corona. Aandacht hebben voor
elkaar en ondersteunen waar nodig. Een

goed gesprek, meedoen aan activiteiten,
(nieuwe) sociale contacten opdoen of
gewoon even naar buiten.
Burgemeester Michel Bezuijen: ‘We hebben
er met elkaar lang naar uitgekeken, de
versoepeling van de coronamaatregelen.
Met het mooie lenteweer op komst

organiseert de gemeente samen met
inwoners ‘Kom naar buiten’. In de stad en
in uw wijk zijn leuke activiteiten waarbij
u aan kunt sluiten. Doe mee aan een van
de activiteiten of kom gewoon langs voor
een goed gesprek. Even lekker de deur uit.
Geniet ervan en ‘Kom naar buiten!’

De ‘Kom naar
buiten’ bus bij u
in de buurt?
Organiseert u binnenkort een leuke
activiteit in uw wijk en wilt u dat de
‘Kom naar buiten’ bus aanwezig is?
Of denkt u dat het goed zou zijn als de
‘Kom naar buiten’ bus ook eens bij u
in de buurt langskomt? Stuur dan een
mail naar walter.vanvliet@group.nl en
wie weet staat de bus de volgende
keer bij u in de buurt!

‘Samen maken wij de wijk!’ – wijkregisseurs Zoetermeer
De ‘Kom naar
buiten’ bus en
het pop-up terras
in Zoetermeerse
wijken
Een drankje doen en een praatje maken
op het terras in uw eigen wijk? Dat kan
de komende tijd bij het mobiele popup
terras. U herkent het popup terras aan
de ‘Kom naar buiten’ bus. Naast het
popup terras, worden er ook activiteiten
georganiseerd. Denk aan sport, spel of
cultuuractiviteiten. Hierbij wordt gekeken
naar de wensen uit de wijk.

Verhalen
ophalen en
hulp bieden
We zijn blij met de versoepelingen van de
coronamaatregelen en dat we elkaar weer
mogen ontmoeten. Met ‘Kom naar buiten’
organiseren we meer dan alleen activiteiten.
Wij zijn erg benieuwd hoe u de coronatijd
heeft beleefd. Heeft u na deze moeilijke
periode hulp nodig om de draad weer op te
pakken? Of kent u iemand die hulp nodig
heeft? Ook dan zijn we er om u verder te
helpen.

De Kom naar buiten agenda
Tot en met september 2022 gaan we meer dan 40 keer de wijken in met de ‘Kom naar buiten’ bus! Op 12 maart vindt de eerste
activiteit plaats. Hieronder ziet u de eerste 3 aankomende activiteiten.

Oosterheem ruimt op +
pannenkoeken eten
12 maart 2022

In de ochtend worden in 3 delen
van Oosterheem schoonmaakacties
gehouden, georganiseerd door de drie
bewonersverenigingen: Heemburgh,
Wadies en de Eilanden.
Tussen de middag komt de ‘Kom
naar buiten’ bus langs en wordt er
gezamenlijk pannenkoeken gegeten
bij de Streefkerkstraat!
Tijd: 10.00 uur Tonga  10.00 uur
Hoek Rockanjestraat/Piershilstraat –
10.30 uur Streefkerkstraat
Plaats: Verschillende plekken in
Oosterheem

Skatepark Vernede

Heropening Wijklab

16 maart 2022

30 maart 2022

De ‘Kom naar buiten’ bus gaat langs in
het Vernede park, waar jongeren zich
hard maken voor de komst van een
skatepark.
Jongeren en buurtbewoners gaan met
elkaar in gesprek. Natuurlijk is er ook tijd
voor een drankje bij het popup terras
van de ‘Kom naar buiten’ bus!

Met de ‘Kom naar buiten’ bus gaan we
langs bij de heropening van Wijklab
Seghwaert. Kom gezellig langs voor
een drankje of een praatje! Er is
een springkussen aanwezig, er zijn
culturele, sport en spelactiviteiten en
wijkvereniging ’t Weideveld zorgt voor
hapjes en drankjes!

Tijd: 16.00 uur
Plaats: Vernedepark

Tijd: 13.00 – 16.00 uur
Plaats: Wijklab Seghwaert

Bent u benieuwd naar alle activiteiten en wilt u weten wanneer we in uw wijk zijn?
Houd de website www.zoetermeer.nl/komnaarbuiten in de gaten, hier plaatsen we
alle aankomende activiteiten.

