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Zoetermeerder postuum onderscheiden
uitreiking. De zoon van de heer R.J. Nolten
mocht de onderscheidingen en versierselen
die bij het Mobilisatie-Oorlogskruis horen
én het Ereteken van Orde en Vrede in
ontvangst nemen.

Burgemeester Michel Bezuijen reikte
op dinsdag 14 september twee
bijzondere onderscheidingen uit aan
de nabestaanden van de heer R.J.
Nolten. Het gaat om het MobilisatieOorlogskruis én het Ereteken voor Orde
en Vrede.

Het Ministerie van Defensie heeft deze
onderscheidingen toegekend als blijk van
respect en waardering. De heer R.J. Nolten

heeft zich onder buitengewoon moeilijke
omstandigheden ingezet tijdens zijn
diensttijd in het voormalige NederlandsIndië. Hij werd op 27 juli 1921 geboren in
Yogyajarta (Indonesië) en overleed op 7 juli
2014.
Ontvangst nabestaanden
Burgemeester Michel Bezuijen ontving de
nabestaanden van de heer R.J. Nolten op
het Stadhuis-Forum voor de bijzondere

Militaire onderscheidingen
Het Mobilisatie-Oorlogskruis is een
Nederlandse onderscheiding, ingesteld
door Koningin Juliana in 1948. Hij is
voor Nederlandse militairen en andere
Nederlandse onderdanen die tussen
6 april 1939 en 3 september 1945
militaire werkzaamheden hebben verricht
in het belang van het Koninkrijk der
Nederlanden. De onderscheiding bestaat
uit een paars/oranje lint en het versiersel
uit een vierarmig bronzen kruis met op
de achterzijde de tekst ‘Den Vaderlant
ghetrouwe’.
Koningin Wilhelmina stelde in 1947 het
Ereteken voor Orde en Vrede in. Het
ereteken is voor militairen uit het Koninklijk
Nederlands-Indisch Leger die tenminste
drie maanden in dienst zijn geweest
tussen september 1945 en 4 juni 1951. Het
ereteken is van brons en heeft de vorm van
een achtpuntige kompasster.

19 jaar succesvol burenruzies oplossen
Geluidsoverlast, hangende takken, een
te hoge schutting of lastige huisdieren.
Buurtmiddeling heeft de afgelopen
jaren heel veel burenruzies voorbij
zien komen. In Nederland bestaat
Buurtbemiddeling nu 25 jaar en in
Zoetermeer wordt het al 19 jaar gratis
aangeboden aan alle inwoners van
Zoetermeer. Sinds 2020 wordt dit door
Kwadraad gedaan.
Genoeg reden om de Zoetermeerse
buurtbemiddelaars in het zonnetje
te zetten. Zij doen dit werk vrijwillig
en zijn hiervoor getraind. Het lukt

buurtbemiddelaars in 7 van de 10
gevallen om buren te helpen naar een
oplossing voor hun probleem. Goede
resultaten, want een burenruzie kan de
leefbaarheid in de wijk verminderen. Het is
een succesvol middel om inwoners weer
prettig te laten wonen.
Burgemeester en wethouder op bezoek
Afgelopen vrijdag kwamen burgemeester
Bezuijen en wethouder ter Laak langs
bij een kennismakingsbijeenkomst.
Speciale gast was Bert van Leeuwen. Hij
woont in Zoetermeer en is presentator
van het Familiediner van de EO) die

als gespreksleider de ervaringen en
anekdotes bij iedereen wist los te maken.
Het was een zinvolle en leuke middag. De
burgemeester en wethouder hebben een
goed beeld gekregen van het werk van de
buurtbemiddelaars.

Wat kunt u verwachten?
Het buitenterrein rond het
Boerhaavebuilding, Boerhaavelaan 33,
wordt omgetoverd tot een feestelijk

Aanmelden
Meldt u aan via de aanmeldbutton op
www.entreezoetermeer.nl/evenement.
Zo kunnen we u op de hoogte houden
van updates. Denk eraan om een
vaccinatiebewijs, een negatieve
testuitslag (www.testenvoortoegang.org)
of een herstelbewijs mee te nemen.
Zonder geldig bewijs is toegang helaas
niet mogelijk.

geheel. Met drankjes, hapjes en allerlei
activiteiten voor jong en oud, ook voor
de allerkleinsten. Ga bijvoorbeeld op
ontdekkingstocht, maak een ritje in
de zweefmolen, doe mee aan een
knooppuntenaudiotour of bezoek de
openluchtbioscoop.

Lopend of met de
fiets naar school
De scholen zijn weer begonnen!
Daarbij is het belangrijk dat iedereen
veilig aan het verkeer deelneemt.
Tijdens de Schoolbrengweek worden
ouders en leerlingen opgeroepen om
lopend of met de fiets naar school te
gaan.

Duimpjes uitgereikt
Wethouder Marc Rosier (Verkeer en
Verkeersveiligheid) was op maandag
13 september op IKC De Baanbreker
in Zoetermeer. Marc Rosier: ‘Er zijn
kaartjes met duimpjes uitgereikt aan
ouders en leerlingen die lopend of op
de fiets naar school kwamen. Ik hoop
dat het niet alleen bij deze week blijft
en dat iedereen rekening met elkaar
blijft houden.’
Ook ontving de school voor het eerst
het SCHOOL op SEEF label. Samen
met de verkeersleerkracht leren zij zo
hun leerlingen hoe ze goed aan het
verkeer kunnen deelnemen.

Twee hondenlos
loopgebieden
in Nieuwe
Driemanspolder

Entree, maak het mee!
Bent u geïnteresseerd in de ontwikkeling
van de nieuwe stadswijk Entree en
het stationsgebied? Kom dan op
zaterdagmiddag 9 oktober naar het
evenement ‘Entree, maak het mee!’ We
praten u graag bij over alle plannen voor
dit verrassende stukje Zoetermeer tussen
Station Zoetermeer en de binnenstad.
Tussen 12:00 en 16:00 uur bent u van
harte welkom. U krijgt doorlopend
informatie en inspiratie. Daarnaast zijn
er uiteenlopende activiteiten. Ook alle
eigenaren van het Entreegebied zijn van
de partij. Zij lichten alvast een tipje van de
sluier op over hun bouwplannen.
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Als hond lekker rennen zonder lijn
buiten het broedseizoen. Dat kan
vanaf nu in twee losloopgebieden
in het natuurgebied de Nieuwe
Driemanspolder. De nieuwe gebieden
liggen aan:
• Het Beekoeverlibelpad in het westen
(deels Leidschendam-Voorburg)
• Het wandelpad (nabij het
toekomstige voedselbos) in het
zuidwesten
Let op: in het broedseizoen van
15 maart tot 15 juli moeten honden
aangelijnd zijn.
Op www.zoetermeer.nl/honden vindt
u een overzichtskaart met daarop de
twee locaties.
Wens hondenbezitters
Veel baasjes van honden willen hun
hond graag deels laten loslopen in
het gebied. Afgelopen tijd hebben
de gemeenten Zoetermeer en
Leidschendam-Voorburg (waar
de Nieuwe Driemanspolder ook
ligt) samen met hondenbezitters,
omwonenden, natuurverenigingen en
de fietsersbond gekeken wat de beste
locaties hiervoor zijn. Over een aantal
weken staan er borden en lijnen in het
gebied zelf.

Van de gemeenteraad
Maandag 20 september
commissievergaderingen

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).

Waar vindt u de agenda? Kijk mee via internetuitzending
Wilt u weten wat er op de agenda staat? Bekijk dan de meest actuele agenda en
bijbehorende stukken in de kalender in het raadsinformatiesysteem iBabs via
www.raadzoetermeer.nl. Hier kunt u de vergadering 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!

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

Volg de raad
@raadzoetermeer
GemeenteraadZoetermeer

Op maandagavond 20 september neemt de gemeenteraad weer besluiten tijdens de
raadsvergadering. Deze vergadering begint om 20.00 uur en is alleen toegankelijk voor
deelnemers aan de vergadering. U kunt de vergadering volgen via de internetuitzending.
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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.

Zoetermeer is de plek
Weleda 100 jaar
Midden in Zoetermeer is een
van de acht Weleda tuinen
ter wereld! Een tuin gevuld
met bloemen en medicinale
planten waar de verzorgingsproducten, zelfzorgmiddelen
en geneesmiddelen van
Weleda mee worden
gemaakt. Dat verwacht je
niet zo snel op het bedrijventerrein Lansinghage in
Rokkeveen. Hier is het hoofdkantoor van Weleda Benelux
sinds 1996 gevestigd. Dit jaar
bestaat het bedrijf 100 jaar,
een mooie gelegenheid om
meer te weten te komen
over Weleda in Zoetermeer.

Over Weleda
Sinds 1921 ontwikkelt Weleda
verzorgingsproducten en
geneesmiddelen met
uitsluitend natuurlijke
ingrediënten, die op een
duurzame manier gemaakt
worden. In 1996 is het bedrijf
naar Zoetermeer verhuisd. De
locatie in Den Haag werd te
klein en in Zoetermeer werd
destijds bedrijventerrein
Lansinghage ontwikkeld. Én er
was genoeg ruimte om een
tuin aan te leggen! Vanuit
Zoetermeer wordt
tegenwoordig de hele Benelux
bevoorraad.

Meldpunt Veilig Thuis
0800-2000
	
24 uur per dag/7 dagen per week.
www.veiligthuishaaglanden.nl
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De leukste
activiteiten!
Afgelopen jaren is er op het
bedrijventerrein veel veranderd: zo is het naastgelegen
station ZoetermeerLansingerland erbij gekomen
en hebben veel bedrijven zich
er sindsdien gevestigd.
Komende 100 jaar
Voor de toekomst heeft
Weleda grote, duurzame ambities. Marc van Boven, Regio
Directeur Noord-Europa: ‘Niet
alleen zijn onze producten
100% natuurlijk, de verpakkingen worden nog duurzamer
gemaakt en onze CO2-uitstoot
wordt op alle mogelijke manieren teruggebracht zodat de
ecologische voetafdruk van
Weleda zo klein mogelijk
wordt. Het is niet alleen leuk en
gaaf om bezig te zijn met biodiversiteit, het is ook heel erg
nodig.’
Lees meer over Weleda op in
het ondernemersverhaal op:
www.zoetermeerisdeplek.nl/
ondernemen!

Dit is de plek.
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UITfestival
sep
Zoetermeer
Het UITfestival is van start!
Afgelopen vrijdag werd de
week vol kunst- en cultuuractiviteiten afgetrapt met een
leuke culturele wandeling,
workshops in Meerzicht en
perenplukken en yoga bij Hof
van Seghwaert. Ook komend
weekend staan weer veel activiteiten op de planning. Volg
bijvoorbeeld een circus workshop, geniet van klapstoel
kabaret en bezoek het
optreden van Mell & Vintage
bij Cultuurpodium Boerderij!
Bekijk de volledige activiteitenen evenementenagenda op
www.zoetermeerisdeplek.nl/
uitfestival.

www.zoetermeerisdeplek.nl

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

@zoetermeerisdeplek

Bureau Citymarketing via ditisdeplek@zoetermeer.nl

@kloakatv maakte deze mooie foto van de
Oude Kerk in de Dorpsstraat. Wat is uw
favoriete plek in Zoetermeer? Deel de foto met
#Zoetermeerisdeplek op Instagram en misschien
komt uw foto hier binnenkort voorbij!

