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GGD Haaglanden start met sluiten
van vaccinatielocaties
Bijna iedereen die in aanmerking komt
voor een vaccinatie is inmiddels geheel
of gedeeltelijk gevaccineerd, heeft een
afspraak ingepland of heeft een uitnodiging
ontvangen. In de regio Haaglanden zijn er
al ruim 1.000.000 prikken gezet. Vanaf 16
augustus gaat de GGD een aantal grote
vaccinatielocaties sluiten. Het gaat om

Vaccinatielocatie Silverdome in Zoetermeer
sluit vanaf 16 augustus

de priklocaties Silverdome in Zoetermeer,
Cars Jeans station in Den Haag en de
vaccinatielocatie in ’s-Gravenzande. Vanaf
6 september sluit ook de vaccinatielocatie
Broodfabriek in Rijswijk.

dan de QR-code op de flyer hierboven of
kijk op www.ggdhaaglanden.nl voor meer
informatie.

Ga mee met Speelmeer on tour
Het is zomervakantie en de activiteiten
van Speelmeer zijn in volle gang!
Op avontuur met Natuursprong &
Dutch Dragons
Op 27 juli ging Speelmeer op stap met
de Zoetermeerse vogelgroep, gevolgd

door een tour over het water met de
Drakenboot! Bij terugkomst kregen de
29 kinderen een lekker broodje met
knakworst, drinken en fruit.
Spetterpret met Swim and Smile!
Ook een dagje gezellig mee met
Speelmeer on tour? Is uw kind 6 jaar of
ouder? Op maandag 23 augustus kunnen
kinderen samen met hun vriendjes en
vriendinnetjes zwemmen in zwembad
De Veur! Kijk voor het rooster en de
beschikbare tijden op
www.sportpas.nl/zoetermeer.

weer vol met leuke activiteiten waardoor
uw kind zich geen moment hoeft te
vervelen. Heeft hij of zij het paspoort
niet ontvangen? Haal het dan op in
de bibliotheek aan het stadhuis, op
Speelboerderij Het Buitenbeest, of kijk
op www.speelmeer.nl.

Speelmeerpaspoort
Ook dit jaar staat het Speelmeerpaspoort

Samen Sterker als vrijwilligers
Vrijwilligers zijn het cement van
onze samenleving! Daarom willen
we Zoetermeerse vrijwilligers en
organisaties ondersteunen. Dit
doen we onder andere met een
vrijwilligersverzekering en een subsidie
voor vrijwilligersorganisaties. Stichting
Gilde Zoetermeer ontving subsidie
voor SamenSterker.
Veel vrijwilligersorganisaties hebben
vaak maar één persoon die de ICT doet,
of het financieel beheer of beheer van
de website. Wanneer diegene uitvalt of
weggaat, kan dat voor problemen zorgen.
Daar wilde SamenSterker wat tegen
doen. Onder leiding van Ton Jense startte
het Gilde een samenwerking tussen
vrijwilligersorganisaties om cursussen aan
te bieden op het gebied van relatiebeheer
en websitebeheer.
Samenwerking tussen organisaties
‘Voor de cursussen is veel belangstelling

en daardoor maken we ook kennis met
organisaties, die we nog niet zo direct
in het vizier hadden’, vertelt Jan van
de Graaf, voorzitter van Stichting Gilde
Zoetermeer, waaronder SamenSterker
valt. ‘De samenwerking tussen
verschillende vrijwilligersorganisaties
komt langzaam op gang, maar heeft
zeker nog een aantal jaren nodig om
een duurzaam platform te worden. Dat
zal met toenemende ondersteuning van

Gaat u veel
mensen zien?
Doe een zelftest
Door de versoepelingen ontmoeten
we steeds meer mensen. Hierdoor
loopt u meer risico om corona op te
lopen en verder te verspreiden. Gaat
u bijvoorbeeld veel mensen zien,
komt u terug van vakantie of gaat u
weer aan het werk? Dan is het slim
om een zelftest te doen, ook als u
geen klachten heeft. Want ook zonder
klachten kunt u corona hebben en
anderen onbewust besmetten.

Mensen met een afspraak op een locatie
die wordt gesloten, krijgen automatisch een
SMS-bericht dat ze op een andere locatie
worden verwacht.
Vaccineren zonder afspraak
Vanaf zaterdag 7 augustus kunnen
geïnteresseerden zonder afspraak
terecht op vaccinatielocaties in de regio
Haaglanden. U krijgt dan het Janssenvaccin. Dit vaccin is als goed en veilig
beoordeeld en heeft als groot voordeel
dat er maar 1 vaccinatie nodig is. Wilt u
weten wanneer de GGD in uw wijk is? Scan
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de vrijwilligers gebeuren, die zich nu
ontwikkelen in diverse specialismen.’
Ook andere diensten
Op langere termijn wil SamenSterker
ook niet ICT-gerelateerde diensten gaan
aanbieden. Denk daarbij aan zaken
als workshops en/of cursussen op het
gebied van communicatie & PR en
sponsorwerving.
Subsidie voor
vrijwilligersondersteuning
Werkt u veel met vrijwilligers? Of heeft
u een vrijwilligersorganisatie? Dan
kunt u subsidie aanvragen waarmee u
vrijwilligers kunt werven, begeleiden,
opleiden en behouden. Kijk voor meer
informatie op www.zoetermeer.nl/
vrijwilligers of neem contact op via
info@zoetermeervoorelkaar.nl. Andere
voorbeelden van organisaties die al
gebruikmaken van de subsidie vindt u op
www.zoetermeervoorelkaar.nl.

Gratis zelftests voor Nederlandse
huishoudens
Tussen 10 augustus en 1 september
ontvangt u een brief van het ministerie
van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport. In deze brief staat dat u per
huishouden gratis twee zelftesten kunt
bestellen via
www.zelftestenbestellen.nl.
Op deze manier voorkomen we dat,
net als vorig jaar, de besmettingen
en ziekenhuisopnames na de
zomervakantie fors oplopen.

Een fijne zomer
voor senioren

Niet iedereen gaat deze zomer op
vakantie. Soms kan het voor de
thuisblijvers best stil zijn. Daarom
worden er allerlei leuke activiteiten
georganiseerd. Heeft u zin in een
liedjesconcert, wilt u samen breien of
haken, wilt u met iemand in de auto
erop uit of gewoon een kopje koffie
drinken? Het kan allemaal.
Bekijk het volledige programma in
de zomerfolder op
www.zoetermeertegeneenzaamheid.nl.

Terugreizen naar
Nederland
Gaat u op vakantie? Dan is het ook
belangrijk dat u weet aan welke eisen
u moet voldoen voordat u terug naar
Nederland reist. Via de website
www.reizentijdenscorona.nl kunt u
makkelijk een reischeck doen. Deze
reischeck vertelt u precies wat u
moet doen voordat u (terug) reist naar
Nederland.

VOLG DE GEMEENTE

ZOETERMEER:
facebook.com/gemeentezoetermeer
twitter.com/gemzoetermeer
@gemeentezoetermeer

Meldingen openbare ruimte
Een schone en veilige stad, daar
streeft Zoetermeer naar. U moet
daarom snel een melding kunnen
doen als u iets opvalt in de openbare
ruimte. U doet dat snel en makkelijk
door de MijnGemeente app te
gebruiken.
Snel melden belangrijk
Een losse stoeptegel, kapotte
lantaarnpaal of rotzooi op straat is
niet alleen vervelend, maar kan zelfs
gevaarlijk zijn. Via de MijnGemeente
app of via internet kunt u dit snel
melden. Als u gebruik maakt van de
MijnGemeente App is een foto van

de situatie en een korte omschrijving
voldoende. Zodra de gemeente een
melding ontvangt, wordt deze direct in
behandeling genomen.
MijnGemeente app downloaden
De app is ontwikkeld voor smartphones
die werken op iOS of Android. De
iOS versie is te downloaden in de
app store, de Android versie via de
google playstore. Na het installeren
van de MijnGemeente app moet u
zich eenmalig aanmelden. Daarna
kunt u vanaf iedere plek in de stad een
melding doen via de app.

Geen smartphone?
Als u geen smartphone heeft kunt u
een melding openbare ruimte doen via
www.zoetermeer.nl/contactformulier of
door te bellen naar 14 079.
Spoedmeldingen
Werkt de verlichting in de hele straat
niet? Of doet het verkeerslicht het
niet? Voor meldingen met spoed kunt
u ook buiten kantoortijden en in het
weekend bellen naar 14 079 of naar het
storingsnummer 079-3469000.

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.

CultuurZomer Zoetermeer
De CultuurZomer is volop aan de
gang! Voorstellingen, lezingen,
films en vele andere projecten
komen deze zomer weer voorbij.
Ontdek de CultuurZomer op
www.zoetermeerisdeplek.nl.

19, 20 & 21
Oberon 		
aug
Op 19, 20 en 21
augustus kunt u
een bezoek brengen aan ‘de
wereld van de elfen’ in de
voorstelling “Oberon”. Maak in
het Buytenpark kennis met
elfen die zingen, dansen,
ruziemaken en het weer goed

maken! Op elke hoek wacht een
nieuwe verrassing. “Oberon”
bestaat uit een wandeling langs
elf korte acts. U maakt de
wandeling met een elf als gids.
De gehele wandeling duurt
tussen de 60 en 70 minuten.

Ebony Ensemble
11 sep
Als liefhebber van
klassieke muziek
kunt u op zaterdagavond 11
september genieten van het
concert ‘Beethoven 251’,
uitgevoerd door de topmusici
van het huisgezelschap van het
Stadstheater. Beethoven werd
251 jaar geleden geboren en
groeide uit tot een van de
grootste vernieuwers van de
Westerse muziekgeschiedenis.
Het Ebony Ensemble staat dit
jaar stil bij dit historische feit
met een bijzondere en
levendige uitvoering van
Beethoven’s 3e symfonie: de
Eroïca en de beroemde
Haydn-variaties van Brahms.

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.
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Architectuurwandeling
dorpsstraat
Wilt u een frisse neus halen? Ontdek de historische
architectuur in en rondom de Dorpsstraat met de
architectuurwandeling!
Ontdek de Dorpsstraat
Voeg wat boter, kaas, eieren én een loslopend varken
toe, zet er een glazen kaasstolp overheen en u waant zich
in een compleet dorp zo’n 100 jaar terug in de tijd!
Zoetermeer vormde de helft van een zogenaamd
tweelingdorp en bestond uit de twee versmolten
dorpskernen Zegwaart (arm) en Zoetermeer (rijk). In 1935
zijn ze bestuurlijk samengevoegd tot Zoetermeer.

www.zoetermeerisdeplek.nl

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

@zoetermeerisdeplek

Bureau Citymarketing via ditisdeplek@zoetermeer.nl

Tijdens deze wandeling wordt de Zoetermeerse
Dorpsstraat beleefd als het historische deel van bebouwd
Zoetermeer. De route gaat langs gemeentelijke en
rijksmonumenten en volgt de buurvaart met twee
Dobbe’s en verschillende bruggen eroverheen.
Wat komt u tegen
Met deze wandeling komt u onder andere langs het
oudste gebouw van Zoetermeer: de Oude Kerk. Ook ziet
u de Nicolaaskerk, het moderne gebouw
van CKC&Partners, Molen de Hoop, de karakteristieke
woningen in de Eerste Stationsstraat en ‘t Oude Huis dat
in het verleden zowel een burgemeesterswoning,
tandartsenpraktijk, gemeentekantoor en later een
Stadsmuseum is geweest!
Download de routekaart op www.zoetermeerisdeplek.nl/
architectuurwandelingdorpsstraat. De route is 3,9 km en
begint bij RandstadRail halte Stadhuis. Onderweg een
mooie foto gemaakt? Deel ‘m met #Zoetermeerisdeplek.

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. Laat ons weten wat
Zoetermeer voor u dé plek maakt via e-mail of
social media!

