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Coronamaatregelen verlengd en
basisonderwijs week eerder dicht
De effecten van de maatregelen en onze
gezamenlijke inzet zijn zichtbaar. Het lijkt
er voorzichtig op dat we over de piek
van de deltavariant heen zijn. Maar er
liggen nog steeds veel coronapatiënten
in het ziekenhuis. Daarnaast moeten we
extra voorzichtig zijn door de nieuwe
omikronvariant. De verwachting is dat
deze variant de komende weken de plaats
van de deltavariant overneemt. Daarom
verlengt het kabinet de maatregelen tot en
met in ieder geval vrijdag 14 januari 2022.
Ook gaan de basisscholen, scholen voor
het speciaal (basis)onderwijs en de BSO
een week voor de kerstvakantie al dicht.
Meer informatie over de
coronamaatregelen vindt u op
www.rijksoverheid.nl/corona.

Nieuwe priklocatie op de Boerhaavelaan
Vanaf maandag 20 december
kunnen Zoetermeerders op
afspraak een boosterprik halen bij
de Boerhaavelaan 33. Zo kunnen
zoveel mogelijk inwoners in hun
eigen stad terecht. De priklocatie aan
het Stadhuis-Forum is te klein en al
volgeboekt.
Als u een uitnodiging voor een
boostervaccinatie krijgt, kunt u bij de
GGD Haaglanden een afspraak maken.
Naast Zoetermeer kunt u ook een
boosterprik halen op de priklocaties in
Den Haag, Leidschendam-Voorburg,
Rijswijk en in Delft. De uitnodigingen
gaan van oud naar jong, zodat straks
iedereen een extra prik kan halen.

Genoeg ruimte om te prikken
De gemeente heeft samen met de
GGD ervoor gezorgd dat deze extra
boosterpriklocatie kon worden ingericht.
Eerst op enkele dagen in het StadhuisForum, straks zeven dagen per week op
de Boerhaavelaan 33. Op deze locatie is
genoeg ruimte om inwoners te prikken.
Online een afspraak maken kan via:
www.coronavaccinatie-afspraak.nl.
De GGD is druk bezig om de nieuwe
prikplek veilig toegankelijk te maken,
ook voor mensen die minder goed ter
been zijn. Kunt u niet zelfstandig reizen
met het openbaar vervoer? Dan kunt
u een beroep doen op de regiotaxi of
de vervoersdienst van de Unie van
Vrijwilligers.

Wie wint straks het sportgala 2022?
Meld uw sportkampioen aan
Tijdens het Sportgala op 17 februari 2022 huldigt de gemeente Zoetermeerse
sporthelden. Sporters kunnen nu aangemeld worden voor de categorieën
sportvrouw, sportman, sporttalent, sportploeg of sportkampioen van 2020
of 2021. Ook is er een prijs voor de meest maatschappelijk betrokken
sportaanbieder.

door anderen worden aangemeld.
Ook sporters die in verband met studie
en/of training tijdelijk niet in Zoetermeer
wonen, kunnen voor één van de titels in
aanmerking komen.

Wie kan zich aanmelden?
Sporters die in 2020 of 2021 minimaal
een erkend Nederlands Kampioenschap
hebben behaald en lid zijn van een
Zoetermeerse sportorganisatie,

Meld een sporter aan
Een sporter aanmelden, kan tot uiterlijk 6
januari via www.sportgalazoetermeer.nl.
Op deze website staat meer informatie
over de criteria.

worden aangemeld door de eigen
sportorganisatie. Sporters die
géén lid zijn van een Zoetermeerse
sportorganisatie, maar wel in Zoetermeer
wonen moeten zichzelf aanmelden of
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Openingstijden
Stadhuis-Forum
Stadhuis-Forum is op vrijdag 24 en
vrijdag 31 december 2021 eerder
gesloten. Bezoekers zijn op deze
dagen tot 16.00 uur welkom.

Geen
nieuwsjaars
voorstelling

Helaas kan in januari de
nieuwjaarsvoorstelling en -receptie
van de gemeente Zoetermeer
geen doorgang vinden vanwege
de coronamaatregelen. De
nieuwjaarstoespraak van burgemeester
Michel Bezuijen is in januari te zien via
de website en social media kanalen
van de gemeente. De toespraak wordt
ook gepubliceerd in het stadsnieuws in
Het Streekblad.

Bouw zwembad
gaat van start
De bouw van het nieuwe
recreatiezwembad is officieel gestart.
Wethouder Ter Laak (Sport) sloeg op
woensdag 8 december samen met
aannemer Vaessen B.V. de eerste paal
van het nieuwe zwembad de grond in.
Het nieuwe zwembad wordt gebouwd
in het Van Tuyllpark en is volgens
planning in de eerste helft van 2023
klaar. Meer informatie over het nieuwe
zwembad vindt u op:
www.zoetermeer.nl/nieuwzwembad

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

Online bijeenkomst Noodopvang
Vorige week werd bekend dat in
de leegstaande gevangenis een
noodopvang komt. Vanaf de tweede helft
van januari komen er 500 bewoners. Op
de website en in de media staat hierover
al veel informatie. Heeft u toch nog
vragen die onbeantwoord zijn gebleven
en/of zorgen die niet zijn weggenomen?
Dan kunt u op woensdag 22 december
van 19.30 – 21.00 uur deelnemen aan
een online bijeenkomst. Vanwege
de huidige coronaregels is het niet
mogelijk om een fysieke bijeenkomst te
organiseren.

Aanmelden?
U kunt zich tot en met maandag
20 december aanmelden
door te mailen naar
noodopvang2021@zoetermeer.nl.
Heeft u een vraag die u zeker
beantwoord wilt hebben? Stuur deze
dan mee in uw aanmeldmail. Dit helpt
ons bij een goede voorbereiding van de
bijeenkomst.
Meer informatie over de
noodopvang leest u op
www.zoetermeer.nl/noodopvang2021.

De heer Van Dorp uit Zoetermeer
ontving op 9 december een
Koninklijke onderscheiding. De
benoeming tot Ridder in de Orde
van Oranje Nassau kreeg de heer
Van Dorp voor zijn langdurige
en betekenisvolle inzet voor het
onderwijs en de ontwikkeling
van kinderen en jongeren in
Utrecht. De uitreiking van de
Koninklijke onderscheiding
werd verricht door de Utrechtse
locoburgemeester Linda
Voortman in het kantoor van
de Stichting openbaar Primair
Onderwijs in Utrecht (SPO).

Van de gemeenteraad
Maandag 20 december: raadsvergadering
Op maandag 20 december vindt er een besluitvormende raadsvergadering
plaats. Deze vergadering begint om 18.00 uur.

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’.

Om gezondheidsrisico’s zoveel mogelijk te beperken, is de vergadering alleen
toegankelijk voor deelnemers aan de vergadering. U kunt de vergadering volgen via de
internetuitzending.

Volg de raad
@raadzoetermeer
GemeenteraadZoetermeer

Onderwerpen en internetuitzending
Waarover neemt de raad besluiten? U kunt de meest actuele agenda en bijbehorende
stukken bekijken in de kalender in het raadsinformatiesysteem iBabs via
www.raadzoetermeer.nl. Hier kunt u de raadsvergadering ook live volgen via internet of
terugkijken (ook met ondertiteling) op een moment dat het u uitkomt.

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!

Spreekrecht
Het is mogelijk om gebruik te maken van het spreekrecht. Ook inspreken vindt digitaal
plaats. Aanmelden voor het spreekrecht kan tot op de dag van de vergadering uiterlijk
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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 50
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Recreatiegebied in Zoetermeer uitgelicht:
Nieuwe Driemanspolder
De Nieuwe Driemanspolder
(N3MP) is een recreatiegebied
dat aansluit bij het Westerpark
en het Buytenpark in
Zoetermeer. Pas geopend in
2020, dus nog volop in
ontwikkeling. De polder vangt
bij extreme regenval het
overtallige water uit de
omgeving op. Dus het gebied
is niet alleen fijne plek in
Zoetermeer om tot rust te
komen, het draagt ook bij aan
de veiligheid in de regio. Of u
nu wandelend, skatend, op uw
paard of in een bootje komt, in
de winter of de zomer: het is
een gebied om te gaan
ontdekken en de natuur op te
snuiven!

Drie mannen

Wandelen & fietsen

Het is heerlijk wandelen in de
Nieuwe Driemanspolder in
Zoetermeer. Ontdek de
verschillende paden, geniet
van de natuur en spot
tegelijkertijd vogels! Fietsers
kunnen naar hartenlust het
gebied ontdekken op de 12 km
aangelegde fietspaden. Deze
paden sluiten aan op
bestaande paden in de
omgeving. Zo kunt u ook
grotere fiets- of wandeltochten
maken.
Breng u uw hond mee? In het
gehele gebied is er een
aanlijnplicht voor honden ter
bescherming van de natuur en
voor de rest van andere
gebruikers in het gebeid. Ook
zijn er delen van het gebied
om dezelfde reden niet
toegankelijk voor honden.

Met kinderen het gebied
ontdekken

Kinderen kunnen hun energie
kwijt in de natuurspeeltuin met
spannende klimtoestellen

In de boerderijwinkel die op de
camping is gevestigd, worden
verschillende verse groenten,
fruit, kaas, eieren, sappen en
honing verkocht.
Ontdek nog meer over het
recreatiegebied op
www.zoetermeerisdeplek.nl/
n3mp/
Natuurspeeltuin

gemaakt van onbehandeld
hout. Er zijn kleine speeltuintjes
gemaakt waar met water
gespeeld kan worden. Rust zelf
even uit en kijk toe op één van
de picknickbanken.

Overnachten op de
camping

Midden in de Nieuwe
Driemanspolder ligt de
camping De Drie Morgen.
Deze landelijke en knusse
camping heeft 70 ruime
plaatsen met goede sanitaire
voorzieningen. Deze camping
in Zoetermeer is het hele jaar
geopend. Een fijne plek om
even lekker tot rust te komen!

Camping Drie Morgen

We zien heel wat mooie foto’s voorbij
komen van paddenstoelen in Zoetermeer!
Deze mooie natuurfoto is gemaakt door
Instagramgebruiker @kbdevalk, in de wijk
Rokkeveen vlakbij het hertenkamp. Wat is uw
favoriete plek in Zoetermeer? Deel de foto met
#Zoetermeerisdeplek op Instagram of via
Facebook 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

www.zoetermeerisdeplek.nl

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

@zoetermeerisdeplek

Bureau Citymarketing via ditisdeplek@zoetermeer.nl

u vragen over Bureau Citymarketing
Zoetermeer? We gaan graag met u
in gesprek via e-mailadres
ditisdeplek@zoetermeer.nl!

www.zoetermeer.nl
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Eerste veranderingen gaan beginnen:

Afrikaweg wordt groene stadsstraat

Van het gebied aan weerskanten van de Afrikaweg en rond de Mandelabrug wil de gemeente een nieuwe stadswijk maken. In deze stadswijk Entree komt een mix van
ongeveer 4.500 nieuwe woningen en bijbehorende voorzieningen en groen. Onderdeel van Entree is ook de verandering van de Afrikaweg in een groene stadsstraat.
Voor het realiseren van de stadsstraat is het nodig om de bestaande bomen en struiken langs de Afrikaweg weg te halen. Na de vernieuwing van de Afrikaweg komt er
nieuwe beplanting.

Waarom halen we het groen weg?
De plannen voor de Afrikaweg zijn
opgenomen in het Structuurontwerp
voor de openbare ruimte van Entree.
Dit ontwerp is op 17 mei 2021 door de
gemeenteraad vastgesteld. Onderdeel
van het ontwerp is dat de Afrikaweg
verbreed wordt met ventwegen. Deze
ventwegen komen te liggen op de plek
waar nu ongeveer de berm is van de
Afrikaweg met de grondwal en de rij
bomen en struiken. Met de aanleg van
de ventwegen wil de gemeente al snel
beginnen zodat deze klaar zijn als de
eerste woningen gebouwd gaan worden.
Het bouwverkeer kan dan gebruik gaan
maken van de ventwegen zodat dit
verkeer zo min mogelijk over Bredewater
en Boerhaavelaan hoeft te rijden.
Wat gaat er gebeuren?
Voor het realiseren van de stadsstraat
Afrikaweg is het nodig om bestaande
stroken met bomen en struiken langs
de Afrikaweg te verwijderen. Uit
onderzoek is gebleken dat de bomen
helaas niet verplant kunnen worden.
De werkzaamheden voeren we vóór

15 maart 2022 uit. In verband met de
benodigde voorbereidingstijd kan dit
nog verschuiven naar uitvoering na 1
september 2022. De werkzaamheden
worden conform de gedragscode flora
en fauna uitgevoerd. Dit zijn lokale
richtlijnen waarbij rekening wordt
gehouden met planten en dieren.
Wat komt er terug?
De vernieuwde Afrikaweg bestaat
naast de (vent)wegen uit nieuwe
groene stroken langs de stadsstraat
met beplanting. Denk aan bloemrijke
grasbermen en vaste planten,
seizoensbloeiers en verschillende
soorten bomen. Het aanleggen van
het nieuwe groen zal gefaseerd over
de jaren plaatsvinden. We kijken
naar de mogelijkheden van tijdelijk
groen, bijvoorbeeld in de middenberm
op de Afrikaweg die voorlopig nog
blijft bestaan. Ook bekijken we de
mogelijkheden om het gekapte hout
opnieuw te gebruiken.
Voordat de kap begint, geven we meer
informatie over het tijdelijk groen en het
(her)gebruik van het kaphout.

Samen met inwoners
We realiseren ons dat het weghalen van
het groen een behoorlijke verandering is
van het aanzicht van de Afrikaweg voor
de komende jaren. Het is dan ook de
eerste zichtbare aanpassing van de weg
als ombouw naar de groene stadsstraat.
In het Structuurontwerp openbare ruimte
(te bekijken op www.entreezoetermeer.nl)
heeft de gemeente schetsen opgenomen
van de mogelijkheden voor groen langs de
Afrikaweg. In een voorlopig en uiteindelijk
definitief ontwerp worden deze schetsen
steeds verder uitgewerkt. De gemeente heeft
een klankbordgroep openbare ruimte in het
leven geroepen, waar inwoners meedenken
over onder andere het thema groen.

Natuurplan; kansen voor natuurontwikkeling
Om Entree te realiseren zal in de
toekomst op meerdere plekken binnen
het gebied de openbare ruimte worden
aangepast. We gaan dat gefaseerd
doen en elke keer kijken we of er kansen
zijn om de natuur te verbeteren. Om dit
op een verantwoorde manier te doen
heeft de gemeente een natuurplan
laten opstellen. Daarin staan concrete
maatregelen die we tijdens de gefaseerde
uitvoering kunnen nemen. Zo is het
advies om oude wilgen en bepaalde

Kapaanvraag
Voor het weghalen van het groen
langs de Afrikaweg gaat de gemeente
binnenkort een aanvraag kapvergunning
indienen. U kunt de aanvraag van de
kapvergunning volgen op

www.officielebekendmakingen.nl of via
de app Omgevingsalert. Hier leest u
ook hoe belanghebbenden eventueel
bezwaar kunnen maken tegen het
verwijderen van het groen.

populieren in het gebied te laten staan
omdat daar specifieke vogelsoorten
broeden. Als het nodig is om bomen te
kappen, streven we ernaar dat in fasen te
doen, zodat er altijd uitwijkmogelijkheden
zijn voor dieren. Ook letten we er op
dat er voldoende geschikte ruimte is
voor nest- en verblijfplaatsen, loop- en
vliegroutes, schuilmogelijkheden en
foerageerplekken. Tenslotte blijven we
kijken of we bomen die weg moeten, toch
kunnen verplanten.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over Entree en het Structuurontwerp voor de
openbare ruimte op www.entreezoetermeer.nl en op de gemeentelijke website
www.zoetermeer.nl/entreezoetermeer.
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‘Spelen met een basketbal is niet alleen leuk,
het kan je ook veel brengen’
Kinderen structuur bieden en handvatten voor het leven meegeven door middel van basketbal. Dat is het doel van de Stichting Basketball met Impact. Inmiddels zijn de
lessen weer van start gegaan en het is een groot succes onder de jeugd.
Het is een gezellige drukte in sporthal
de Oosterpoort in de wijk Oosterheem
in Zoetermeer. Een groep van zo’n 13
kinderen druppelt de zaal binnen en begint
zich warm te gooien met een basketbal;
helemaal klaar voor een nieuwe training van
Galdino Haimé. Hij is voormalig basketbal
professional, freestyle basketbal performer
en trainer bij Stichting Basketball met
Impact. ‘De kinderen volgen een traject
van een jaar waarin ze niet alleen om
leren gaan met een basketbal, maar ook
leren communiceren, samenwerken in
een team en omgaan met winst en verlies.
Belangrijke lessen net zoals in het echte
leven, waarin je leert dat samen spelen
niet alleen erg leuk is, het kan je ook veel
brengen’, aldus de trainer.
Ruimte voor eigen inbreng
De lessen zijn erg interactief en worden
op een enthousiaste en speelse manier
gegeven. Bij de start krijgt elk kind een

eigen basketbal. Eerst legt Haimé uit wat
de bedoeling van de oefening is, dan
gaat de muziek aan en oefenen maar.
Eerst dribbelen naar de overkant en weer
terug, dan opnieuw met een cross-over
waarbij de bal om beurten met de linkeren rechterhand gedribbeld wordt en zelfs
onder je eigen been door wordt gespeeld.
‘Ik probeer altijd zoveel mogelijk aan te
sluiten bij de belevingswereld van het kind’,
vertelt Haimé enthousiast. ‘Daarbij laat ik
altijd een stukje ruimte over voor de eigen
inbreng van het kind die op die manier de
oefening helemaal zelf vorm kan geven. Die
vrijheid kreeg ik tijdens mijn eigen lessen
nooit. Door die ruimte voor eigen inbreng
zijn ze veel gemotiveerder en houden
ze hun aandacht er beter bij.’ De lessen
worden gegeven aan leerlingen uit groep 8
van de Oranjerie en Da Vinci om kinderen
structuur te bieden en de overgang naar
het middelbaar onderwijs zo soepel
mogelijk te laten verlopen.

Balkunstenaar

Goede workout

Haimé ontpopt zich tijdens de lessen
als een ware balkunstenaar. Spelen en
kunstjes doen met meerdere ballen is voor
hem geen enkel probleem. Naast ruim
twintig jaar ervaring in de basketbalwereld
beschikt Haimé ook over bijna twintig
jaar podiumervaring met rond de 1500
verschillende shows, optredens, straattours
en festivals. ‘Met name door freestyle
basketball kan ik op een creatieve manier
mijn liefde en passie voor de sport delen
met anderen. In mijn shows en workshops
gaat het vooral om plezier en het verbinden
van mensen door de sport. Ongeacht
waar je vandaan komt, wat je achtergrond
is of hoe oud je bent. Ik blijf het mooi en
bijzonder vinden dat een simpele basketbal
zoveel plezier en enthousiasme kan
brengen.’

Wethouder Ingeborg Ter Laak bezoekt
als wijkwethouder van Oosterheem graag
initiatieven uit de wijk. Als wethouder Sport
voelde zij zich als een vis in het water toen
zij een les met de kinderen meedeed. De
groep stelt zich op in een cirkel en de bal
gaat via de grond willekeurig rond in de
groep. Degene die de bal ontvangt moet
zijn naam zeggen en de bal weer naar
een ander gooien. Even later moet de
ontvanger van de bal iets vertellen over
zijn of haar hobby. Zo trainen de kinderen
om de bal onder controle te houden en
leren ze meer over elkaar. Naar mate
de les vordert worden de oefeningen
complexer, maar ook intenser. Ieder kind
krijgt een eigen kleur aangewezen. Op
de grond liggen knoppen die je in moet

drukken met de bal en die ondertussen
steeds weer van kleur veranderen. Zo rent
de hele groep door elkaar en probeert
iedereen ondertussen zoveel mogelijk
gekleurde knoppen uit te duwen met de
bal. Wethouder ter Laak doet fanatiek
mee en heeft al snel een rood hoofd en
zweetdruppeltjes op het voorhoofd. ‘Wat
een goede workout is dit zeg’, vertelt ze na
afloop enthousiast. ‘Een heerlijke bezigheid
om je dag mee te starten.’ Om er grappend
aan toe te voegen; ‘Ik ga voorstellen aan
mijn collega’s van het college om elke
maandagochtend met deze oefening de
werkweek te beginnen.’

voor alle kinderen. ‘Elk kind dat mee wil
doen is welkom’, benadrukt Van Tongeren.
‘We kijken altijd naar de mogelijkheden
vanuit het kind en zoeken naar wat er wel
kan. Ook als een kind bijvoorbeeld in een
rolstoel zit.’

Ieder kind is welkom
Stichting Basketball met Impact is vorig
jaar opgericht en het bestuur bestaat naast
Galdino Haimé uit Arthur van Hek en Chris
van Tongeren. ‘Het is leuk om op deze
manier kinderen enthousiast te maken
voor de sport en ze via het spel te leren
hoe je op een sportieve en respectvolle
manier met elkaar omgaat. Niet alleen in de
sporthal, maar ook daarbuiten’. De lessen
van Basketball met Impact zijn geschikt

Samen maken we de wijk
Het basketbaltraject wordt gefinancierd door de gemeente Zoetermeer, vanuit de
pilot wijkgericht werken in Oosterheem. Bij deze pilot werkt de gemeente samen met
de wijk aan projecten die aansluiten bij thema’s die spelen in de wijk, zoals veiligheid
en sociale cohesie. In gesprekken met wijkpartners, bewoners en jongeren kwam
onder andere naar voren dat er veel behoefte is aan een activiteitenaanbod voor
jongeren. ‘Jongeren willen wat te doen hebben. Sport en spel heeft een verbindende
en een preventieve werking. Met dit project wordt samen gewerkt met belangrijke
spelers in de wijk, zoals de scholen’, licht wijkwethouder Ter Laak toe.

