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Welkom op onze nieuwe website
Misschien heeft u het al gezien. De
website van de gemeente is vernieuwd!
Een nieuw uiterlijk, een andere indeling,
toegankelijker en beter te bekijken op
uw mobiele telefoon.
We hebben ons best gedaan alle informatie
en aanvragen voor producten en diensten
duidelijker en overzichtelijker te maken. De
informatie die u zoekt staat nu misschien
op een andere plek dan u gewend bent.
De website is nu opgedeeld in vier delen:
‘Actueel’ (nieuws), ‘Voor inwoners’, ‘Voor
ondernemers’ en ‘Over de gemeente’
(informatie over gemeenteraad, college,
beleid, begroting en andere algemene
onderwerpen).
We horen graag uw mening
We blijven de website verder verbeteren.
De volgende stap is om in 2022 een aantal
belangrijke pagina’s en formulieren ook in

Subsidie voor het
voeren campagne
referendum
afvalbeleid
Bent u 18 jaar of ouder en staat
u ingeschreven bij de gemeente
Zoetermeer? Bent u voor- of
tegenstander of wilt u neutrale
informatie geven over het afvalen grondstoffenbeleidsplan
‘Afvalscheiden ik haal er alles uit’?
Dan kunt u subsidie aanvragen
voor het houden van een
campagne. U kunt vanaf
15 november 2021 tot en met
6 december 2021 (uiterlijk 17.00
uur) een aanvraag voor subsidie
indienen. Uiterlijk 31 december
2021 ontvangt u hierover
bericht.
Wanneer komt u voor subsidie in
aanmerking?
U komt in aanmerking voor subsidie
als u campagne wilt voeren
rond één of meer vraagstukken
over het genoemde afval- en
grondstoffenbeleidsplan. Activiteiten
die een bijdrage leveren aan de
openbare discussie en/of de
persoonlijke meningsvorming komen
voor subsidie in aanmerking. U kunt
hierbij denken aan de huur van een
zaal, het opnemen van een filmpje of
de drukkosten van een flyer of folder.
De subsidie is beschikbaar voor
activiteiten die helpen een mening
te kunnen geven. De subsidie is dus
niet alleen bedoeld voor ‘voor- of
tegenstanders’ van (onderdelen van)
het beleid, maar ook voor neutrale
partijen.
Meer informatie over het aanvragen
van subsidie vindt u op de website
www.zoetermeer.nl/referendum
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Themabijeen
komst 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 18
november om 19.30 uur (inloop
vanaf 19.00 uur) in Snowworld aan
de Buytenparklaan 30. Tijdens deze
avond kunt u in kleine groepen in
gesprek met de burgemeester, de
wijkwethouder en de teamchef van de
politie. Voor deze bijeenkomst is een
coronatoegangsbewijs verplicht.

het Engels aan te bieden. Wij horen graag
wat u van de nieuwe website vindt. Dat kan
via de button ‘Uw mening’ die rechtsonder
op iedere pagina staat. Snel naar de
website? Scan dan de QR-code met uw
telefoon.

Scan de QR-code

Samen investeren in een
sterke Dorpsstraat
Eigenaren van panden én ondernemers
in de Dorpsstraat willen gezamenlijk
de winkelstraat blijven verbeteren.
De Dorpsstraat krijgt namelijk twee
Bedrijven Investeringszones (BIZ). Een
BIZ van vastgoedeigenaren en een BIZ
van ondernemers. Beide gaan jaarlijks
een bedrag inleggen om verbeteringen in
de Dorpsstraat te financieren.
Toekomst van de Dorpsstraat
Zowel BIZ vastgoedeigenaren als BIZ
ondernemers hebben als doel om de
Dorpsstraat nog aantrekkelijker, sfeervoller
en beter bereikbaar te maken. ‘Met
de komst van grote shopping malls
en winkelcentra in de regio, wordt de
dorpsstraat nog authentieker,’ vertelt
Rainier Gouweloos, ondernemer van Di
Niente.
Breed draagvlak bij vastgoedeigenaren
en ondernemers
De gemeenteraad besloot in september

over de komst van twee BIZ-en in de
Dorpsstraat, maar alleen als er voldoende
draagvlak is bij de vastgoedeigenaren en
ondernemers. Op maandag 8 november
werden de stemmen geteld. Zowel bij
de BIZ vastgoedeigenaren als de BIZ
ondernemers stemde meer dan 80% voor.
‘De uitslag is veelzeggend.
Vastgoedeigenaren en ondernemers kiezen
voor saamhorigheid. Samen investeren,
samen afstemmen en samen ondernemen
worden de uitgangspunten voor de
toekomst,’ vertelt wethouder Iedema.

Buurtbewoners welkom bij start Tiny
Forest in Seghwaert!
Op dinsdag 16 november is de start
van het tweede Tiny Forest in de
stad, namelijk in de wijk SeghwaertNoordhove. Vrijwilligers van het
Hof van Seghwaert en leerlingen
van basisschool de Hofvijver zijn
afgelopen tijd druk bezig geweest met
alle voorbereidingen.
Buurtbewoners en andere
Geïnteresseerden zijn op 16 november
om 9.00 uur van harte welkom bij de
opening van dit Tiny Forest. Locatie van
het Tiny Forest is het veld ten zuiden van
het Hof van Seghwaert. Na afloop van de
officiële opening planten kinderen van de
Hofvijver de eerste bomen en krijgen ze

meteen hun eerste les over het bos.
Dit project is mede mogelijk gemaakt
door gemeente Zoetermeer, het IVN
Natuureducatie en dankzij een financiële
bijdrage van de provincie Zuid-Holland.
Meer informatie vindt u op
www.ivn.nl/tinyforest

Aanmelden
Belangrijk is om u vooraf aan te
melden via buurtpreventie@zoetermeer.nl.
Kijk op www.zoetermeer.nl/
buytenweghdeleyens voor het
programma en de gespreksrondes.

Haal uw
coronaprik
zonder afspraak

Wilt u graag dichtbij een prik tegen
corona halen? Dat kan op het
Stadhuis-Forum. Op zaterdag 13
november en woensdag 17 november
kunt u zonder afspraak een vaccinatie
halen. Op zaterdag 13 november is de
priklocatie van 11.00 uur tot 16.00 uur
geopend. Op woensdag 17 november
is die van 9.00 tot 16.00 uur open. U
kunt gewoon langskomen bij de ingang
van het Stadhuis-Forum aan het perron
van de RandstadRail. Vergeet niet om
uw identiteitskaart of paspoort mee te
nemen en een mondkapje te dragen.

Afsluiting
Brechtzijde
Vanwege wegwerkzaamheden is
de Brechtzijde van 8 tot en met 19
november in een richting afgesloten
voor het verkeer. Dit is tussen de
Sartrezijde en de Toneellaan. Het
verkeer krijgt een omleiding via de
Sartrezijde en de Kadelaan. Bezoekers
van het Langelandziekenhuis kunnen
enige hinder van ondervinden. Op
15 november is de Brechtzijde vanaf
07.00 uur tot 16 november 06.00 uur in
twee richtingen afgesloten. Het verkeer
(ook bezoekers van de Spoedeisende
Hulp) wordt omgeleid via Kadelaan en
Sartrezijde en in tegenovergestelde
richting. Het vrachtverkeer heeft een
aparte omleidingsroute.

Van de gemeenteraad
Maandag 15 november: vergaderingen
commissies Plenair, Stad en Samenleving
Op maandag 15 november vergaderen de raadscommissies. De commissie
Plenair begint om 19.30 uur, de commissies Stad en Samenleving om 20.30 uur.
Om gezondheidsrisico’s zoveel mogelijk te beperken, zijn de vergaderingen alleen
toegankelijk voor deelnemers aan de vergadering. Geïnteresseerden kunnen 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
e-mail 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

Denk & doe mee
Als u niet in beeld wilt komen tijdens het inspreken, kunt u de gemeenteraad een brief of
e-mail 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 e-mail. Tenslotte is de gemeenteraad er voor u!

Referendabele raadsbesluiten 1 november 2021
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 26 november 2021.
• Raadbesluit definitieve verklaring van geen bedenkingen bouw zwembad
Van Tuyllpark.
• Raadsbesluit Extra waardering mantelzorgers met uitzondering van besluitpunt 3 tot
en met 6.
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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
Biodiversiteitskaart van Zoetermeer
Biodiversiteit is belangrijker
dan u misschien wel zou
denken. Door biodiversiteit
kunnen onder andere
medicijnen worden gemaakt,
om maar iets te noemen.
Biodiversiteit zorgt ook voor
schoon water, voedsel,
vruchtbare grond, een stabiel
klimaat en nog veel meer.
Zoetermeer heeft veel
biodiversiteit. Met zes
recreatiegebieden in en
rondom de stad, een hoop
parken en meerdere
vrijwilligersorganisaties die de
buurttuinen onderhouden en

dieren verzorgen. Zelfs op een
van de industrieterreinen in de
stad is biodiversiteit te vinden,
in de tuinen van Weleda! En
wist u bijvoorbeeld al dat in het
Westerpark naast recreatie, alle
landschappen van Zoetermeer
terug te vinden zijn in de
natuurtuin? Van bloemrijke
dijken tot sawa’s. Of waarom
de bijnaam van de libel
‘glazenmaker’ is?
Ontdek deze en nog veel meer
biodiversiteithotspots in
Zoetermeer met de nieuwe
biodiversiteitskaart! U hoeft
niet alle locaties binnen een

dag te bekijken, maak er
bijvoorbeeld een leuk wekelijks
gezinsuitje van en geniet volop
van de natuur in Zoetermeer.
De kaart is aangevuld met
leuke vragen voor u en uw
wandelpartner. Het is ook een
leuke manier voor kids om
meer te leren over natuur en
dieren. Kleur de bloementjes
om de foto’s heen als je de
plekken hebt bezocht om te
laten zien hoeveel jij weet over
biodiversiteit!
U kunt de kaart downloaden
op www.zoetermeerisdeplek.nl/
biodiversiteitskaart.

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 45

11 NOV 2021

De leukste
activiteiten!
Dit is de plek.

12
Concert
nov
Roachford & Sniff
‘n’ the Tearsiek
Cultuurpodium Boerderij is de
plek waar muziekliefhebbers uit
binnen- en buitenland samen
komen om in een intieme setting te genieten van wereldberoemde muzikanten. Deze
vrijdag is bijvoorbeeld een
dubbel headliner concert van
Roachford & Sniff ‘N’ The Tears,
onder andere bekend van de
nummers ‘Cuddly Toy’ en
‘Driver’s Seat’.
www.zoetermeerisdeplek.nl/
agenda

Er kwamen de afgelopen week mooie
beelden voorbij van herfstkleuren in
Zoetermeer!
@joskrick plaatste bijvoorbeeld deze foto bijzonder gekleurde paddestoelen in het Van Tuyllpark.
Wat is uw favoriete plek in Zoetermeer? Deel de
foto met #Zoetermeerisdeplek op Instagram en
misschien komt de foto hier binnenkort voorbij!

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!

www.zoetermeerisdeplek.nl

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

@zoetermeerisdeplek

Bureau Citymarketing via ditisdeplek@zoetermeer.nl

