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Nieuwe website bijna klaar, test u mee?

14 oktober 2021

Inleveractie wapens

We krijgen een nieuwe website! De nieuwe versie
www.zoetermeer.nl is bijna klaar. U kunt de nieuwe
website al uitproberen en uw mening geven.
Website testen
Vier weken lang vragen we inwoners om een kijkje te nemen op
de nieuwe website en een reactie te geven. Ondertussen gaan we
verder met het verhuizen van de laatste pagina’s en het doorvoeren
van verbeteringen. Het kan dus zijn dat u voor bepaalde informatie
nog teruggestuurd wordt naar de oude website. We hebben zowel
de vormgeving als de achterkant van de website vernieuwd. Groot
voordeel is ook dat de website beter aansluit op het gebruik via de
mobiele telefoon of tablet.
Nieuwsgierig geworden? Kijk dan op
https://probeer.zoetermeer.nl/nieuwe-website of
scan de QR-code en laat weten wat u ervan vindt!

Opening mozaïek bankjes bij het Alferbos
Op 9 oktober opende (wijk)wethouder Robin Paalvast in de wijk Meerzicht de plaatsing van vier mozaïek bankjes bij de flat
Alferbos. Dit deed hij samen met de bewonerscommissie Alferbos.
Bewoners bedachten de afbeeldingen
van dieren en bloemen. Ook de naam
van de flat Alferbos is verwerkt op de
mozaïek tegels. Vrijwilligers van de
Ambachtswerkplaats hebben de tegels
gemaakt. De bankjes zorgen bij de flat
Alferbos voor een fleurige plek waar
bewoners elkaar kunnen ontmoeten. Het

was fijn om te zien dat er veel bewoners
en vertegenwoordigers van De Goede
Woning aanwezig waren om de nieuwe
bankjes op het binnenterrein van de flat
samen in gebruik te nemen.
De bewonerscommissie vertegenwoordigt
de huurders van de woningcorporatie, De

Goede Woning, uit de flat Alferbos. De
bewonerscommissie is in 2011 opgericht
om samen met de corporatie mee te
denken over diverse onderwerpen in de
flat. Ook heeft de commissie contact
met andere organisaties in de buurt over
bijvoorbeeld zwerfafval of te ondernemen
acties als er sprake is van overlast.

In de Week van de Veiligheid, van 11
tot en met 17 oktober, doet Zoetermeer
mee aan de landelijke inleveractie van
wapens. Iedereen kan dan zonder straf
zijn wapen inleveren bij politiebureaus.
Het inleveren van messen, slag- en
stootwapens gebeurt anoniem. Deze
wapens kunnen ingeleverd worden
bij politiebureaus. U herkent ze als
inleverpunt door de poster die op het
raam geplakt is. Voor het inleveren van
een vuurwapen, munitie of explosieven
moet u een afspraak maken met de
politie via 0900 - 8844. De politie komt
dan, in burgerkleding, bij u langs om
het wapen op te halen. U kunt deze
wapens dus niet anoniem inleveren.

Entree, maak het mee!

Stop voor de witte
stok

Zaterdag 9 oktober. Op deze zonovergoten dag vond het
evenement ´Entree, maak het mee´ plaats. Deze dag stond
in het teken van de ontwikkeling van de nieuwe stadswijk
Entree en het stationsgebied.

Als u iemand ziet met een witte
stok die wil oversteken, stop
dan. Veel blinde en slechtziende
verkeersdeelnemers met een witte
stok merken dat er niet voor hen wordt
gestopt in het verkeer. Dit leidt tot
gevaarlijke situaties. Op vrijdag
15 oktober tijdens de Dag van de Witte
Stok vraagt de Toegankelijkheidsraad
hier aandacht voor. Om 14.00 uur
staat de Toegankelijkheidsraad op het
Stadhuisplein om voorbijgangers te
laten merken hoe het is om slechtziend
te zijn. Ook zijn er enkele leden
met een hulphond en geleidehond
aanwezig. Meer info:
www.stopvoordewittestok.nl

genieten van een levendig Entree. Wilt u meer weten? Kijk op
www.entreezoetermeer.nl. Hier kunt u zich aanmelden voor de
nieuwsbrief.

Wat een opkomst! Wethouder Rosier trapte de middag af. De
grondeigenaren hebben veel vragen kunnen beantwoorden van
potentiële bewoners en omwonenden. Voor meer informatie
over Entree was er een audiotour, een maquette en een film.
Mét verse popcorn! En ondertussen vermaakten de kinderen
zich in de zweefmolen. Een attractie die ook onder de
volwassen bezoekers een groot succes bleek te zijn.
Meer weten over Entree?
Het duurt nog even voordat de nieuwe stadswijk helemaal af
is. Tijdelijke voorzieningen gaan ervoor zorgen dat je nu al kan
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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.

Feest in de
buur t of niet?
Ook alle
aangevraagde
en verleende
vergunningen voor
evenementen vindt u
op overheid.nl.

Belangrijke bekendmakingen van
14 oktober tot en met 20 oktober
• Vaststelling straatnamen in wijken Palenstein
en Oosterheem

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

Comingoutday
Afgelopen maandag 11 oktokber was
het #Comingoutday. Op deze dag
vragen we extra aandacht aan sociale
acceptatie van inwoners die LHBTIQ+
zijn. Wethouder Ingeborg ter Laak
hees die dag de regenboogvlag bij
het Alfrink college. Zo laten we zien
dat iedereen zichzelf mag zijn in onze
gemeente.

Van de gemeenteraad

Geen vergaderingen tijdens herfstreces
De gemeenteraad is van maandag 18 tot en met vrijdag 22 oktober met reces. Dit
betekent dat er in die week geen raads- en commissievergaderingen plaatsvinden. De
eerstvolgende vergaderingen zijn weer op maandag raadsdag 25 oktober 2021. Dan
vergaderen de commissies Plenair, Samenleving en Stad.
Onderwerpen en internetuitzending
Wilt u vast weten welke onderwerpen worden besproken? Bekijk dan de meest actuele
agenda en bijbehorende stukken in de kalender in het raadsinformatiesysteem iBabs
via www.raadzoetermeer.nl. Hier kunt u vergaderingen ook live volgen via internet of
terugkijken (ook met ondertiteling) op een moment dat het u uitkomt.

Maak gebruik van uw spreekrecht
Wilt u van uw spreekrecht gebruikmaken? 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. Meer informatie over
het spreekrecht vindt u op www.raadzoetermeer.nl (Denk & doe mee’ – inspreken).

Volg de raad
@raadzoetermeer
GemeenteraadZoetermeer

De griffie ondersteunt de gemeenteraad • 14 079 • griffie@zoetermeer.nl • www.zoetermeer.nl/gemeenteraad
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Zoetermeer is de plek
Architectuurwandeling
Rokkeveen Floriade
Wilt u een frisse neus halen?
Herleef de Floriade van 1992
met de nieuwe architectuurwandeling: Rokkeveen
Floriade!

Ontdek de Floriade

De internationale tuinbouwten
toonstelling de Floriade vindt
één keer in de tien jaar plaats
en in 1992 was dat in
Zoetermeer. Het ontwerp voor
het Floriadeterrein viel samen
met het ontwerp voor de

Gekleurde Urbam Villa’s in
Rokkeveen. 23 appartementen over
7 bouwlagen, alle zijn hoekwoningen behalve de penthouses op het
dak met speelse kleuren.

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 41
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De leukste
activiteiten!
Dit is de plek.

woonwijk met kantoren in een
groene maar stedelijke omge
ving. Nadat de Floriade had
plaatsgevonden met ruim 3
miljoen bezoekers (!) kon de
woonwijk Rokkeveen aan de
andere kant van de A12, verder
worden afgebouwd.

Wat komt u tegen

Tijdens deze wandeling ont
dekt u de architectuur van de
Floriade in Zoetermeer. De
route gaat langs verschillende
villa’s in het gebied, van bijzon
dere kantoorpanden tot kleur
rijke woonvilla’s, en de
herkenbare Balijbrug.
Daarnaast kunt u langsgaan bij
stadsboerderij De Balijhoeve
en meer te weten komen over
zowel de architectuur, als
de vele dieren die er wonen.
En wat was eigenlijk de inspira
tie achter de follies? Ontdek
het tijdens deze wandeling!
U kunt de routekaart

Follies, poëtische en ‘nutteloze’
bouwsels, kwamen in de 17de en
18de eeuw voor in Engelse tuinen en
zijn bedoeld om de voorbijganger
zich te laten verwonderen. Voor het
ontwerp van deze bijzondere
gebouwtjes heeft architect Erik
Knippers in 1989 de ‘Biënnale voor
Jonge Nederlandse Architecten’
gewonnen.

downloaden op
www.zoetermeerisedplek.nl/
architectuurwandelingfloriade.
De route is 4,7 km en begint bij
RandstadRail halte
Driemanspolder. Onderweg
een mooie foto gemaakt? Deel
‘m met #Zoetermeerisdeplek.

22 t/m
Speelmeer
23 okt
Ook in de herfst
vakantie valt er weer genoeg te
beleven in Zoetermeer. Op 22
en 23 oktober bijvoorbeeld,
wanneer Speelboerderij Het
Buitenbeest haar poorten
opent voor het griezeligste
feest van het jaar.
Niet zo’n griezel? Laat u verma
ken door een spectaculaire
show van Jori Veldhuizen of ga
met Speelmeer naar het
Nationaal Videogame Museum!
Benieuwd naar wat er allemaal
nog meer te beleven valt? Kijk
dan op
zoetermeerisdeplek.nl/agenda.

www.zoetermeerisdeplek.nl

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

@zoetermeerisdeplek

Bureau Citymarketing via ditisdeplek@zoetermeer.nl

@ju5t8e op Instagram maakte deze foto
van een lekkere ochtendwandeling in
Zoetermeer in de zonnestralen en natuur
rondom het centrum. Wat is uw favoriete plek in
Zoetermeer? Deel de foto met
#Zoetermeerisdeplek op Instagram en misschien
komt de foto hier binnenkort voorbij!
Ontdek ook Zoetermeer is de plek op Facebook
en LinkedIn voor meer tips, evenementen en
hotspots in Zoetermeer.

www.zoetermeer.nl
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Bijeenkomst noodopvang leegstaande
gevangenis Zoetermeer
Ruim 160 (toekomstige) inwoners en ondernemers uit de omgeving van de leegstaande gevangenis in Zoetermeer kwamen op donderdag 7 oktober naar Dekker voor de
bijeenkomst over de noodopvang. Het doel van de bijeenkomst was om een luisterend oor te bieden en zoveel mogelijk reacties, vragen en eventuele zorgen op te halen.

De sfeer was gemoedelijk en de zaal
was ingericht met zitjes zodat iedereen
goed kon meepraten. De burgemeester,
wethouders en raadsleden schoven
aan om te horen wat er leeft bij de
omwonenden. Medewerkers van het COA
liepen van tafel naar tafel om vragen te
beantwoorden. Op tafel lagen stiften en
een vragenlijst met vragen waar nu al
wel antwoord op is. Reacties, vragen en
opmerkingen konden deelnemers op het
papieren tafelkleed schrijven. Daar werd
goed gebruik van gemaakt.
Achtergrond
De asielzoekerscentra in Nederland
zitten overvol. Er zijn dringend extra
opvanglocaties nodig. Het Centraal Orgaan
opvang Asielzoekers (COA) heeft de
gemeente Zoetermeer gevraagd om 750
asielzoekers te mogen opvangen in de
nu nog leegstaande gevangenis aan de
Rokkeveenseweg.
Het gaat om tijdelijke noodopvang van
ongeveer een jaar. Het college van
burgemeester en wethouders begrijpt
de noodzaak van de oproep om te
helpen bij de opvang van vluchtelingen.
Rekening houdend met de belangen van
inwoners en ondernemers onderzoeken
we de mogelijkheden om te helpen. De
gesprekken tijdens de bijeenkomst hebben
veel waardevolle informatie opgeleverd.
Hoe nu verder?
De tafelkleden met reacties zijn na afloop

van de bijeenkomst verzameld en komen
in een verslag. De gemeente neemt alle
reacties mee in de vervolggesprekken met
het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers
(COA) en het Rijksvastgoedbedrijf (RVB).

Het verslag van de bijeenkomst is eind
oktober te lezen op de website
www.zoetermeer.nl/noodopvang2021. Op
deze pagina vindt u altijd de laatste nieuwe
informatie in de vorm van veelgestelde

vragen. Maar ook over het verloop van het
proces. Heeft u een andere vraag?
Stuur deze per e-mail naar
noodopvang2021@zoetermeer.nl.

Wat vinden de buurtbewoners/
ondernemers?
Opvallend was dat inwoners en
ondernemers best positief reageren,
zolang er maar duidelijkheid is vanuit
de gemeente en er antwoord komt
op de vragen en zorgen die er leven.
Omwonenden zijn ook bereid om mee
te denken over initiatieven die ze zelf
kunnen nemen om te helpen. Aan de
tafels werden veel vergelijkbare vragen
gesteld over de veiligheid in de omgeving
(het tunneltje kwam veel voorbij) en de

dagbesteding van de mensen. Wat doen
bewoners overdag? En hoe voorkomen
we dat jongeren zich rond plekken
verzamelen waar het niet wenselijk
is? De buurtbewoners vinden over het
algemeen 750 mensen veel te veel. En
de samenstelling van de groep maakt
uit, liever gemengd en niet alleen maar
alleenstaande mannen. Er was weinig
vertrouwen in dat een jaar echt een jaar
gaat zijn.

Langere wachtlijst voor een sociale huurwoning
in Zoetermeer door de noodopvang?
Nee, de wachtlijst wordt niet langer.
De gemeente Zoetermeer moet net
als andere gemeenten zorgen dat
statushouders passende woonruimte
krijgen. Hoeveel mensen dit zijn bepaalt
het rijk op basis van het aantal inwoners
van een gemeente. Door de noodopvang

verandert het aantal statushouders dat in
Zoetermeer passende woonruimte moet
krijgen niet. Sommige statushouders
uit de noodopvang krijgen misschien
passende woonruimte in Zoetermeer. De
rest gaat naar andere gemeenten.

www.zoetermeer.nl
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Lifestyle Moments is er voor iedereen
Er zijn in de wijk Oosterheem diverse
bewonersgroepen actief. Door met
medebewoners de handen ineen te
slaan ontstaan er vaak leuke initiatieven
voor de straat en buurt. Soms volledig
geregeld door de bewoners zelf,
soms met een kleine ondersteuning
vanuit de gemeente. Twee leden van
Bewonersgroep Lifestyle Moments
vertellen over hun ervaringen en welke
activiteiten ze georganiseerd hebben.
Georgette Clifton en Gerda Morad –
Groen waren al een tijdje actief bij het
Praathuis van Perron 28. Een initiatief om
anderstaligen bij elkaar te brengen en met
elkaar spelletjes te doen, Nederlands te
praten, vragen te stellen en leuke culturele
activiteiten te ontplooien. Toen deze
activiteit stopte besloot het tweetal in juli
2019 een eigen bewonersgroep op te
zetten.
Samen op pad en in gesprek
‘Er is behoefte aan leuke activiteiten in
de wijk Oosterheem’, legt Georgette uit.
‘Daarom hebben Gerda en ik besloten
om leuke dingen voor mensen in de
wijk te organiseren.’ Dat begon met
het enthousiasmeren van bekenden en
het starten van een gespreksgroep op
dinsdagmiddag bij Enjoy Life en later in
de bibliotheek in de wijk. ‘We hebben
gewoon contact opgenomen, de situatie
uitgelegd en we waren van harte welkom.’
Er werden niet alleen gesprekken gevoerd
over de meest uiteenlopende onderwerpen,
er werden ook musea en omliggende

Georgette zou willen delen? Neem dan
contact op met Georgette via het nummer
06 45773615.
Zelf aan de slag
Bent u enthousiast geworden en
spreekt het zelf opzetten van een eigen
bewonersgroep u aan? Neem dan
contact op met uw wijkregisseur via
www.zoetermeer.nl/wijken. De wijkregisseur
kan u meer vertellen over wat er komt
kijken bij het oprichten van een eigen
bewonersgroep en helpt u graag op weg
met handige tips.

Samen maken we de wijk
plaatsen bezocht. Georgette en Gerda
kregen veel positieve reacties. Tot corona
roet in het eten gooide en bijeenkomsten
en activiteiten niet meer mogelijk waren.
‘Dat viel niet mee. Je wilt natuurlijk niet dat
mensen zich eenzaam voelen.’
Nieuwe locatie
Op dit moment zijn Georgette en Gerda
hard bezig om de activiteiten weer op te
starten. ‘We zijn in gesprek om te kijken
of we aan kunnen sluiten bij InZet. Dat
zou voor ons een mooie locatie zijn om
bij elkaar te komen.’ Ook willen de dames
vaker dingen organiseren. ‘We merken
dat onze deelnemers onze gespreksgroep
en uitstapjes erg waarderen. We zouden
onze activiteiten best willen verdubbelen
naar twee keer per maand’, legt Gerda uit.

‘De ene keer een praatgroep, de andere
keer lekker samen actief erop uit.’ De
activiteiten richten zich op alle inwoners
van de wijk Oosterheem, ongeacht leeftijd,
afkomst, rang of stand. Ook mannen zijn
van harte welkom. Georgette en Gerda
zijn op zoek naar financiële ondersteuning
door bijvoorbeeld sponsors. ‘We hopen
zo ook activiteiten te kunnen organiseren
voor mensen die dat dat zelf niet kunnen
betalen.’
Meedoen?
Woont u in de buurt en wilt u graag
een keer een van de activiteiten van
bewonersgroep Lifestyle Moments
bijwonen? Of zit u zelf boordevol ideeën
voor een gespreksonderwerp of uitstapje
met de groep die u graag met Gerda en

Bewoners ervaren elke dag het leven in
de wijk. Zij weten wat er speelt en wat
er mogelijk nodig is om de leefomgeving
zo prettig, veilig en gezellig mogelijk
te maken. Juist naar die ervaringen is
gemeente Zoetermeer op zoek, om de
initiatieven voor de buurt goed te laten
aansluiten. Dit is een onderdeel van
wijkgericht werken. We horen graag
welke ideeën of initiatieven u heeft voor
uw wijk of buurt en nodigen u uit deze
met ons te delen. We gaan gezamenlijk
aan de slag, want samen maken we
de wijk. Doet u mee? Kijk voor meer
informatie over Oosterheem op
www.zoetermeer.nl/Oosterheem.
Heeft u zelf ideeën voor uw buurt?
Neem dan contact op met de
wijkregisseur Susanne van Veen
via oosterheem@zoetermeer.nl.

