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Snelle toename coronabesmettingen
zorgt voor extra maatregelen in de zomer
9 juli 2021

Nadat op 26 juni bijna alles weer mocht,
is het aantal coronabesmettingen
in Nederland sneller gestegen dan
verwacht. Dit zorgt voor een onzekere
zomer. Daarom gelden er tot en met 13
augustus extra maatregelen.
De meeste mensen raakten besmet tijdens
feestjes en het uitgaan. Zo’n grote groep
besmettelijke mensen kan een risico zijn
voor mensen die nog niet of niet volledig
gevaccineerd zijn. Daarnaast zorgt de
Deltavariant ook voor meer besmettingen.
Het kabinet maakt zich hier zorgen over
en kan niet uitsluiten dat er de komende
week toch nog meer ziekenhuisopnames
komen. Daarom is er besloten dat er extra
maatregelen voor de zomer nodig zijn.
Deze maatregelen ziet u in het overzicht
hiernaast.

Coronamaatregelen tijdens de zomer
Het aantal coronabesmettingen stijgt sneller dan verwacht. Dat zorgt voor een onzekere zomer.
Daarom gelden van 10 juli 6.00 uur ’s ochtends tot en met 13 augustus uit voorzorg extra maatregelen.
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Heeft u geldproblemen gekregen door
corona? Doordat u bijvoorbeeld uw
baan bent verloren of minder inkomen
heeft? Veel Zoetermeerders hebben
het afgelopen jaar minder inkomsten
gehad door de coronacrisis. De TONK
is een gift om Zoetermeerders te
ondersteunen met hun woonlasten. Het
hoeft niet terugbetaald te worden. De
regeling is zowel voor werknemers, als
ondernemers als inwoners die door de
coronacrisis werkloos zijn geworden.
Bij elke aanvraag kijkt de gemeente
wat er nodig is om rond te kunnen
komen. Deze ondersteuning is tot 1
oktober 2021 verlengd en kan ook met
terugwerkende kracht aangevraagd
worden. Wilt u TONK aanvragen?
Of heeft u vragen over andere
coronaregelingen? Kijk dan op
www.zoetermeer.nl/coronaregelingen.
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Hoogste punt nieuwbouw van IKC
Meester Verwers feestelijk gevierd
De nieuwbouw van IKC Meester
Verwers aan de Moerbeigaarde in de
wijk Seghwaert heeft het hoogste punt
bereikt. Wijkwethouder Margreet van
Driel hees samen met de kinderen van de
leerlingenraad vlaggen van OPOZ, KERN
Kinderopvang, aannemer Blanksma en
de gemeente op de top van het gebouw.
Het kind centrum biedt straks onderdak
aan de openbare Montessori school
Meester Verwers. Daarnaast komen er
ook een speeltaalhuis, een buitenschoolse
opvang en een Meerpunt ruimte waar men
terecht kan voor advies over onder andere
opvoeding.

Top 10
koffietentjes in
Zoetermeer

Vers geroosterde koffiebonen, goed
opgeschuimde melk en een glimlach
van de barista: deze 10 koffietentjes
en lunchrooms in het centrum van
Zoetermeer serveren uw favoriete
warme drankjes! Benieuwd welke
koffietentjes dit zijn? Neem een kijkje
op www.zoetermeerisdeplek.nl/tips.

Afsluiting
fietspad Zwaardslootseweg

‘Dit wordt niet alleen een prachtig
nieuw schoolgebouw, maar ook een
ontmoetingsplek voor inwoners,’ zegt
wethouder Van Driel, ‘Veel organisaties
gaan hier samenwerken en dat is wat we
willen in Seghwaert, samen versterken en
ervoor zorgen dat deze wijk nog mooier
en beter wordt. ‘
De oplevering van het nieuwe
schoolgebouw staat gepland voor mei
2022.
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De toename van het aantal
besmettingen in Nederland kan
gevolgen hebben voor een ontspannen
vakantie naar het buitenland. Doordat
andere landen ons door de toename
van het aantal besmettingen als
risico zien, kan het zijn dat zij extra
maatregelen nemen voor Nederlandse
toeristen. Zorg daarom dat u altijd voor
vertrek het reisadvies checkt op
www.wijsopreis.nl.
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Wethouder Margreet van Driel en aannemer Blanksma bouw hijsen samen met kinderen
van KERN kinderopvang de vlaggen op het hoogste punt van de nieuwbouw.

Het fietspad aan de Zwaardslootseweg
tussen de Hildebrandhove en de
Marsmanhove, is tussen 19 juli en
30 juli afgesloten in verband met
herstelwerk. In deze periode wordt het
fietsverkeer met behulp van borden
omgeleid. Wilt u op de hoogte blijven
van de actuele verkeerssituatie? Kijk op
www.bereikbaarzoetermeer.nl.

Hulp rond vaccineren tegen
het coronavirus in Zoetermeer

Krajicek Playground
Meerzicht wint upgrade

Niet vaccineren of juist wel vaccineren? Hoe zit het met veiligheid van de
vaccins? Wie kan me helpen met digitaal een afspraak maken? Het is begrijpelijk
als u nog vragen of twijfels heeft. Organisaties in de stad helpen u graag, ook met
het vinden van goede informatie.
Hulp nodig met een afspraak maken?
Iedereen boven achttien jaar kan via www.coronavaccinatie-afspraak.nl een afspraak
maken. Sommige inwoners vinden dit lastig, hebben vragen of willen graag hulp met
het invullen van de gezondheidsverklaring. Bij de twee InZet locaties in Meerzicht en
Buytenwegh helpen medewerkers u graag op de volgende dagen en tijdenstippen:
Meerzicht
Uiterwaard 21

Buytenwegh
Cesar Franckrode 62-64

Dagelijks van 9-17 uur

Dagelijks van 9-17 uur

Het plannen van een
afspraak

Dagelijks van 9-17 uur

Dagelijks van 9-17 uur

Vragen stellen aan de lokale
medische hulpverlener

Woensdag 21 en 28 juli
10.00 – 11.00 uur
Donderdag 22 en 29 juli
14.00 - 15.00 uur

Dinsdag 20 en 27 juli
10.00 – 11.00 uur
Donderdag 22 en 29 juli
14.00 – 15.00 uur

Invullen van de
gezondheidsverklaring

Er komen na 30 juli
waarschijnlijk meer nieuwe
data voor vragen stellen
aan een lokale medische
hulpverlener. Houd daarvoor
het stadsnieuws en FB
gemeente Zoetermeer in de
gaten.

NAAR HET BUITENLAND?
Twee weken na de tweede vaccinatie bent u
voldoende beschermd tegen corona. Hiermee
kunt u naar het buitenland reizen. Als u niet
gevaccineerd bent moet u voor uw vertrek een
coronatest laten doen. Kijk voor meer informatie op
www.wijsopreis.nl.

Een interactieve voetbalmuur, een
pannaveld of een beweegbank. Samen
met de Krajicek Foundation gaat de
gemeente Zoetermeer de Krajicek
Playground Meerzicht flink opknappen.
Woont u in de buurt? Of komt u wel
eens op de Playground? Dan kunt u nu
meedenken over de inrichting van de
Playground.
Dankzij een bijdrage van de Nationale
Postcodeloterij kan de Krajicek Foundation
tien bestaande RKF-Playgrounds
(sportvelden) door heel Nederland
aantrekkelijker, interactiever en duurzamer
inrichten. Vorig jaar konden gemeenten een
Playground in hun gemeente aanmelden
voor zo’n upgrade door een projectvoorstel
in te dienen. Uit alle aanmeldingen koos de
Krajicek Foundation tien Playgrounds uit,

waaronder de Playground in Meerzicht, het
sportveld naast basisschool De Regenboog
in de Bossenbuurt.
Wethouder Ingeborg Ter Laak (Sport en
Verenigingen): ‘Ik ben super blij met deze
prijs. Voor ons de kans om een mooi
uitdagend sportveld te maken: voor de deur
en gratis toegankelijk voor iedereen. Goede
sportvelden of Playgrounds zijn belangrijk.
Ze dagen jongeren uit om samen te spelen.’
Denk mee over de Playground Meerzicht
De gemeente en de Krajicek Foundation
gaan nu samen aan de slag om een
ontwerp te maken voor de nieuwe
Playground. Tot 1 augustus kunt u uw
voorkeuren aangeven en suggesties voor
het ontwerp delen via:
doemee.zoetermeer.nl.

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.

Kap en herplant
van bomen?
Alle aangevraagde
kapvergunningen vindt u
op www.zoetermeer.nl/
kapaanvragen.
De aangevraagde en verleende
vergunningen vindt u op
overheid.nl.

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

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

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

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
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Themapagina: Zomereenzaamheid

Zomerprogramma

Zoetermeerse community
tegen eenzaamheid
Wethouder Ingeborg ter Laak (Zorg en Welzijn): ‘Niet iedereen gaat deze zomer
op vakantie of de stad uit. Soms kan het voor thuisblijvers best stil zijn. Ik ben dan
ook blij met het zomerprogramma tegen eenzaamheid. De activiteiten zorgen voor
ontmoeting, aandacht en afleiding.’
Ook u kunt iets doen om de eenzaamheid van iemand
te verlichten. Kijk voor meer informatie over de
community en het volledige zomerprogramma op:
www.zoetermeertegeneenzaamheid.nl.

OVERZICHT ACTIVITEITEN

■ Blij dat ik rij
Ga op stap met een vrijwilliger van UVV
Zoetermeer naar een gezellig uitje! Hij of
zij haalt u thuis op en gaat met u mee naar
een gratis toegankelijke bestemming.
van 15 juli t/m 31 augustus
Datum:
Kosten:
Geen
Aanmelden:	Bel vanaf 15 juni van
ma t/m vrij van 9.00 –
11.00u naar 079-2040808.
Let op: op=op.

■ Stoer
Wat is stoer? Klopt het beeld nog wel? Wat
betekent dat voor jongens en meisjes van
nu? Dat kunt u ontdekken bij het project
STOER bij Museum de Voorde.
de hele zomerperiode
Datum:
Locatie:
Museum de Voorde Zuidwaarts 2
Kosten:
€ 8,50 voor volwassenen
Reserveren: www.museumdevoorde.nl

■ Zomerconcert in de Pelgrimskerk
Vrolijke zomerliedjes en heerlijke
zangstukken komen op 17 juli langs
tijdens een feestelijk koffieconcert in de
Pelgrimskerk.
17 juli
Datum:
Tijdstip:
10.15 - 11.30 uur
Locatie:	Pelgrimskerk - Eerste
Stationsstraat 86
Kosten:
gratis
Aanmelden: info@presentzoetermeer.nl

■ Snuffelen tussen de boeken
Snuffel samen met een ervaren
medewerker van de bibliotheek tussen
de boeken en krijg praktische leestips. Zo
leert u nieuwe boeken kennen binnen uw
favoriete genre.
19 juli, 2 en 16 augustus
Data:
Tijdstip:
14.30 - 16.00 uur
Locatie:
Forum – Stadhuisplein 1
Kosten:	Gratis, consumptie voor
eigen rekening

■ Actief aan de slag
Breien of haken, gezellig kletsen en elkaar
leren kennen, dat is de breiclub in het
Forum. Of doe mee met een bordspel.
Iedereen is welkom!
Data: 	22 en 29 juli en 2, 12, 19 en
26 augustus
Locatie:
Forum – Stadshuisplein 1
Tijdstip:
10.00 - 12.00 uur
Kosten:	Gratis, consumptie voor
eigen rekening

■ Kennismakingscursus Sportief
wandelen
Wilt u beginnen met wandelen? Of wandelt
u graag al langere afstanden? Iedereen kan
terecht bij de kennismakingscursus Sportief
Wandelen.
Data:	23 en 30 juli en 6 en 13
augustus

Locatie:	Parkeerplaats Snowworld
Buytenparklaan 30
10.00 - 12.00 uur
Tijdstip:
€5,- voor hele cursus
Kosten:
Meer informatie:
www.sportiefwandelgroepzoetermeer.nl
■ Rollatordansen van Jessica’s Dansen
Wie kan lopen, kan ook dansen… Maar wat
nu, als het lopen niet zo makkelijk meer
gaat? Doe dan mee met rollatordansen.
Data en tijd: 	vr: 13.15 - 14.15 uur (23 juli
t/m 27 aug.)
Locatie:
Gaardendreef 185
Kosten:	losse les € 5,-/
maandabonnement € 16,Inschrijven: 	06-13457204,
stijldanseninzoetermeer.nl
info@stijldanseninzoetermeer.nl (vol=vol)
■ Rolstoeldansen van Jessica’s Dansen
Wist u dat rolstoeldansen ook een
mogelijkheid is? Een beperking is
binnen het dansen geen beperking. Wie
enthousiast is kan dansen!
Data en tijd: 	zo: 15.00 - 16.00 uur
(25 juli t/m 29 aug.)
Gaardendreef 185
Locatie:
Kosten: 	losse les € 5,-/
maandabonnement € 16,Inschrijven:	06-13457204,
stijldanseninzoetermeer.nl
info@stijldanseninzoetermeer.nl (vol=vol)
■ Fotoalbum babbels
Heeft u mooie fotoalbums in de kast liggen
met geweldige verhalen over die mooie
bijzondere vakanties? Neem ze mee en
deel deze mooie herinneringen met de
andere deelnemers!
26 juli en 9 en 23 augustus
Data:
Tijdstip:
14.30 - 16.00 uur
Kosten:	Gratis, consumptie voor
eigen rekening
■ Emmaüswandelingen
Behoefte aan een wandeling en een
goed gesprek? Doe dan mee aan de
Emmaüswandelingen in het Balijbos van
ongeveer een uur.
Data: 	28 juli en 4, 11 en
18 augustus
Locatie:
Ingang Speelbos in de Balij
Tijdstip:
10.30 - 12.00 uur
Kosten: 	Bijdrage, eventueel voor een
kopje koffie na afloop
■ Voorlees Plezier
Genieten van een mooi verhaal, met iets
lekkers. Natuurlijk is er ook alle ruimte voor
ontmoeting en gezellige babbels.
Data:
28 juli en 11 en 25 augustus
Tijdstip:
14.30 - 16.00 uur
Locatie:
Forum - Stadhuisplein 1
Kosten: 	gratis (bestelling is voor eigen
kosten)
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Vrijwilligers
kaartenactie in het
zonnetje gezet
Een kaart in de brievenbus met
een leuke boodschap kan zo veel
betekenen voor de ontvanger. Tijdens
de lockdown afgelopen winter zetten
initiatiefnemers van Zoetermeer voor
elkaar en de Ambachtenwerkplaats
daarom de kaartenactie ‘Ik denk aan
je’ op. Deze week, aan het begin van
de zomer, werden zij in het zonnetje
gezet.
De donkere dagen van de lockdown
afgelopen winter zorgde voor veel
gevoelens van eenzaamheid. Wat is er
dan leuker om met een kaartje te krijgen
of te versturen met ‘Ik denk aan je?’
Heather, stagiaire bij de
Ambachtenwerkplaats en Frans,
vrijwilliger bij Piëzo ontwierpen samen
drie mooie kaarten. Er zijn enkele
duizenden kaarten gedrukt. 2020 hiervan
zijn met envelop en postzegels verspreid
onder (vrijwilligers)organisaties uit de
stad. De overige kaarten zijn uitgedeeld

■ PizzaParty
Geniet van een heerlijke pizza in De Hof
van Seghwaert!. Kok Pierre bakt zalige
pizza’s in uit een echte pizzaoven (ook
vegetarische pizza’s mogelijk).
Data:
30 juli en 13 augustus
Tijdstip:
16.00 - 18.00 uur
Kosten:	€ 7,50 p.p. inclusief pizza en
drankje
Aanmelden: 	Maximaal 15 personen
info@hofvanseghwaert.nl
■ Gezond Natuur Wandelen
Gezond Natuur Wandelen biedt wekelijkse
gratis begeleide natuurwandelingen aan.
Wandel bijvoorbeeld rustig mee langs het
bijenlint.
10 augustus
Data:
Tijdstip:
09.30 - 12.00 uur
Kosten:
Kopje koffie van €1,00
Aanmelden: 	Uiterlijk op 3 augustus
via zoetermeer@
gezondnatuurwandelen.nl
■ Vocapella
Vocapella laat van zich horen op 28
augustus in de buurttuin De Zoete Aarde
aan de Broekwegzijde. Ze bieden een

bij verzorgingstehuizen, organisaties
en basisscholen. Zo konden velen
eenvoudig een kaartje naar een dierbare
sturen.
Ingelijste kaarten als bedankje
De actie heeft veel mensen bereikt.
Als dank overhandigde wethouder
Ingeborg ter Laak (zorg en welzijn)
aan beide vrijwilligers de door hen
ontworpen kaarten mooi ingelijst. ‘De
coronamaatregelen maakten het leven
stiller, langzamer en ook eenzamer.
Aandacht maakt een wereld van verschil.
En dat verschil konden mensen maken
met het versturen van het kaartje.
Hiermee hebben veel Zoetermeerders
warmte en aandacht ontvangen’, aldus
wethouder Ter Laak.

sprankelend programma van oude en
hedendaagse muziek.
Data:
28 augustus
Tijdstip:
14.00 - 15.00 uur
Vrijwillige bijdrage
Kosten:
Aanmelden: 	Aanmelden bij
		
annette.doorn@casema.nl of
		
079- 3415239
■ Ont-moeten in rituelen en gewoonten
Het is lastig om over eenzame momenten
te praten. Daarom ontwikkelden
kunstenaars een nieuwe manier om
nieuwe woorden, beelden en geluiden te
laten ontstaan over rituelen en gewoonten
rondom eenzame momenten.
Data: 	19 juli 10-12 uur
Bijdorplaan 473
		26 juli 10-12 uur
Rakkersveld 253
		2 en 9 aug. 14.45-16.45 uur
Uiterwaard 21
		16 en 23 aug. 9.30-11.30 uur
Petuniatuin 7A
Kosten:
gratis
Aanmelden: 	info@wijck-zoetermeer.nl
en kijk op
www.inzet-indewijk.nl
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Leren en ontmoeten
in een Tiny Forest
Een Tiny Forest® is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan.
Dit bos is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine
zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren in het buitenlokaal over de
Nederlandse natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde
plek. In Zoetermeer worden op drie locaties een Tiny Forest aangelegd.

Basisschool De Hofvijver –

‘We kunnen niet wachten tot het Tiny
Forest een feit is’

Buitengeluk in Zoetermeer maken we samen!
Veel bewoners nemen initiatieven om de stad een stukje
mooier en groener te maken. Komende maanden nemen
we u iedere keer mee in een ander stukje Buitengeluk.
Dit keer vertellen we u graag meer over de Tiny Forests.

Maaike Pribnow Tiny Forest Sullivanlijn –

‘Het plan is nu al geslaagd’
Maaike Pribnow is initiatiefneemster van
het Tiny Forest aan de Sullivanlijn. ‘Ik hou
ervan om dingen te regelen voor anderen
zodat zij kunnen doen waar ze blij van
worden’, vertelt Maaike. ‘Toen mijn man
mij wees op de oproep in de krant dacht
ik gelijk; dat is iets voor mij.’

Er zijn inmiddels twee locaties gevonden
voor een Tiny Forest. Aan de Sullivanlijn
en naast de Hof van Seghwaert die hierin
samenwerkt met basisschool de Hofvijver.
Directeur Van Elburg is erg enthousiast
over het project. ‘We hebben al langer
een goede samenwerking met de Hof van
Seghwaert’, vertelt hij. ‘Zij maken gebruik
van onze aula voor vergaderingen, en
wij gaan er met de kinderen weleens
peren plukken. Het Tiny Forest leek ons
een prima mogelijkheid om de band en
de samenwerking verder te versterken.
Er kwam een informatiebijeenkomst
voor buurtbewoners en bewoners. Die
waren unaniem positief over de komst.’
Momenteel worden de uitkomsten van
de bijeenkomst verder uitgewerkt in
een ontwerp. Een exact plan heeft Van
Elburg nog niet in zijn hoofd maar wordt
uitgewerkt door een hovenier. Hierbij
wordt ook de naastgelegen school
Meester Verwers betrokken.
‘De locatie naast de Hof van Seghwaert
is een mooie plek, lekker in het groen’,
legt Van Elburg uit. ‘Een mooi stekkie
met banken rond een boom. We willen
straks 10 lessen per jaar in het Tiny
Forest gaan geven. Door alle seizoenen

In december 2015 haalde IVN de
Indiase ingenieur Shubhendu Sharma,
CEO Afforestt en bedenker van het
Tiny Forest-concept, naar Nederland

heen, dus ook in de winter.’ Het Tiny
Forest zal naast verschillende bomen
ook aangeplant worden met bomen en
struiken met plukfruit. ‘De kinderen van
groep 6 worden de ‘Rangers’ van het
Tiny Forest’, legt Van Elburg uit. ‘Zij zullen
een hoofdrol spelen bij alles wat er in het
bos gebeurt, maar ook betrokken worden
bij het onderhoud.’ Om er direct aan toe
te voegen: ‘Gelukkig is het bos niet zo
groot.’

Basisschool De Hofvijver is volgens Van
Elburg erg gericht op de natuur. ‘We
geven veel natuureducatie en geven waar
mogelijk graag praktijkles op locatie. Met
het nieuwe Tiny Forest kunnen we alle
klassen die mogelijkheid bieden. Het is
een gave plek met veel ruimte om te leren.
Onze school en de kinderen kunnen niet
wachten tot het Tiny Forest een feit is.’

voor een bijzonder initiatief namelijk
het planten van het eerste Tiny Forest
van Europa. Samen met Sharma, de
gemeente Zaanstad, schoolkinderen,

Naast twee scholen aan de Sullivanlijn ligt
een grasveld. ‘Dat leek me een prima plek
om een Tiny Forest te realiseren.’ Maaike
schreef net als zo’n 20 stadsgenoten een
plan. Daarbij betrok ze de naastgelegen
school De Buut. ‘Die hadden net hun
aanpak gewijzigd waarbij ze zich meer
willen richten op passend onderwijs per
kind. Ze waren direct enthousiast over
het plan.’ Na het indienen werd Maaike
gebeld door het IVN. ‘Mijn plan bleek
samen met twee anderen het meest
haalbaar.’ Inmiddels is er overleg met de
gemeente, buurtbewoners, scholen en
de hovenier om een plan voor het Tiny
Forest op te stellen. ‘Er komt een soort
openluchtlokaal waar door alle seizoenen
heen lessen gegeven kunnen worden.

Natuurlessen, maar ook een alternatieve
rekenles met takjes en bladeren. Als het
Tiny Forest er staat worden de kinderen
betrokken bij het onderhoud.’
In oktober zullen samen met de kinderen
in totaal 600 bomen en struiken geplant
worden in het Tiny Forest. Elk kind krijgt
de gelegenheid om zijn of haar naam
om een boom of struik te hangen. ‘We
laten de natuur zoveel mogelijk zijn gang
gaan’, legt Maaike uit. ‘Dat is goed voor
de biodiversiteit. Daarom snoeien we
zo min mogelijk.’ Al moeten de feitelijke
werkzaamheden dan nog uitgevoerd
worden; het plan voor het Tiny Forest is
voor Maaike nu al geslaagd. ‘Als ik me
bedenk dat daar straks kinderen leskrijgen
in de openlucht, of dat buurtbewoners
elkaar daar ontmoeten onder het genot
van een kopje koffie dan ben ik nu al
gelukkig.’ Maaike hoopt dat het nieuwe
Tiny Forest bijdraagt aan het vergroten
van de biodiversiteit in de buurt. ‘Stel
je voor dat je ’s morgens wakker wordt
en een specht tegen een boom hoort
kloppen; hoe tof is dat.’

Wethouder Jakobien Groeneveld: ‘Als wethouder Groen en
Openbare Ruimte vind ik dit een geweldig initiatief! Hoe mooi
is het dat we in de stad deze Tiny Forests kunnen realiseren?
Bijzonder aan dit project is dat betrokken buurtbewoners samen
met de scholen in de buurt van het Tiny Forest kunnen meedenken
over het ontwerp en wat voor soort bomen er in het bos komen.
En ook de kinderen op de nabij gelegen school krijgen in het kleine
bos zelf les over de natuur! Een klein stukje groen kan veel betekenen voor de buurt.
Bovendien is een groene gezonde stad nodig om in te kunnen leven.’

buurtbewoners en een hovenier plantte
IVN het eerste Tiny Forest, midden in de
stad. Na vijf jaar zijn de eerste resultaten
positief. Inmiddels zijn er samen met

scholen, buurtbewoners en gemeenten
al tientallen Tiny Forests in Nederland
gerealiseerd.
Meer info vindt u op www.ivn.nl
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Zoetermeer op weg naar 2040
In gesprek met Robin Paalvast, wethouder Wonen en Energietransitie, over de toekomst van Zoetermeer.
Als u de koers en richting voor een stad wilt bepalen heeft u een duidelijke stip op
de horizon nodig om te kunnen focussen. Die stip op de horizon wordt vastgelegd
in de visie Zoetermeer 2040. Een duidelijk beeld waar we als Zoetermeer naar toe
gaan. Om u een beeld te geven wat deze visie precies inhoudt licht het college van
burgemeester en wethouders de plannen de komende weken toe. Deze week Robin
Paalvast, wethouder Wonen en Energietransitie.

bouwen, kiezen we voor hoogbouw in de
stad. Voordeel van hoogbouw is ook dat
appartementen beter betaalbaar zijn. Voor
veel starters is een koopwoning niet meer te
financieren en is men dus aangewezen op
betaalbare huur.’

‘Ik ben net als veel inwoners van mijn leeftijd
opgegroeid in Zoetermeer. Om de zoveel
jaar werd er een nieuwe wijk uit de grond
gestampt. Veel Zoetermeerders hebben een
wooncarrière gemaakt door steeds naar
een nieuwbouwwijk in de stad te verhuizen.
Ze hebben onze stad zien groeien, zien
veranderen en voelen zich verbonden met
de buurt waar ze nu wonen. Wat we op dit
moment zien is dat inwoners die een stap
willen zetten in hun wooncarrière hun geluk
vaak elders moeten zoeken omdat hier geen
geschikte woonruimte voor ze is.’

In 2040 is Zoetermeer een groene,
energiezuinige stad met unieke wijken waar
inwoners de keuze hebben uit voldoende
comfortabele en betaalbare woningen.
Iedereen heeft een eigen thuis.

‘Veel inwoners willen ook in de toekomst
hier blijven wonen dus zullen er woningen
bij moeten komen. Dat proces is ingezet,
maar we zien dat we als stad aanzienlijke
uitdagingen hebben in vergelijking met
andere steden in de regio. Zoetermeer heeft
bijvoorbeeld te maken met een dubbele
vergrijzing doordat veel gezinnen gelijktijdig

naar Zoetermeer zijn verhuisd. Dat zie je
nu terug in oudere wijken die vergrijzen.
Ouderen blijven lang in hun eengezinswoning
wonen omdat er geen geschikte
appartementen voor hen zijn in de stad. Als
we de doorstroming op de woningmarkt
op gang willen brengen, is het dus zaak
dat we meer woningen bouwen voor
‘empty-nesters’. Daarnaast moeten er ook
gewoon meer woningen komen vanwege
de steeds meer nijpende woningnood. Om
te voorkomen dat we in het groen moeten

Een mooi voorbeeld waar we voor elke wijk
op uit willen komen, is de wijk Palenstein die
op dit moment geldt als een van de meest
energiezuinige wijken van Nederland. ‘Deze
wijk is nu al voor een groot deel aardgasvrij
gemaakt en we willen in 2040 de hele stad

Reactie op de ontwerp visie Zoetermeer 2040
De gemeente hoort graag uw mening. De ontwerp visie Zoetermeer 2040 ligt ter inzage
bij de Omgevingsbalie in het Stadhuis-Forum aan de Engelandlaan 502. Iedereen kan
tot en met 5 augustus 2021 zijn of haar mening over de ontwerp visie Zoetermeer 2040
inbrengen. Dat kan via antwoord@zoetermeer.nl In de zienswijze kunt u aangeven met
welke punten uit de visie u het wel of niet eens bent en waarom. Vergeet niet uw naam
en adresgegevens in uw reactie te vermelden.

aardgasvrij hebben. Door haalbare en
betaalbare maatregelen te stimuleren wil de
gemeente dit bereiken. Als relatief nieuwe
stad kunnen wij onze rol als koploper in de
energietransitie goed vasthouden. Het is
straks een sterk punt als je als stad over
comfortabele woningen beschikt die behalve
betaalbaar ook energiezuinig zijn.’

