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Jongeren in 
gesprek met 
Raadsleden over 
Urban Skate Park
Zoetermeerse jongeren hebben een 
droom: ‘Bouw hier het beste urban 
skatepark van Zuid-Holland’.  
Afgelopen weekend spraken jongeren 
met Raadsleden over hun droom. 
De skatebaan in het burgemeester 
Vernèdepark is verouderd en sluit 
niet meer goed aan bij de wensen 
van de jongeren. Ook in de wijken 
liggen wensen voor kleinere urban 
sportvoorzieningen. En wist u dat 
urban sports tegenwoordig Olympisch 
zijn? Zoetermeers goud in de 
toekomst, daar gaan we voor! 

Kennisgeving 
nummering 
kandidatenlijsten 
gemeenteraads -
verkiezing
Op 16 maart 2022 zijn de 
gemeenteraadsverkiezingen. 
Het centraal stembureau van de 
gemeente Zoetermeer heeft in de 
openbare zitting van 4 februari aan de 
kandidatenlijsten die zijn ingediend op 
31 januari 2022 de volgende nummers 
toegekend:

1  VVD
2  LHN
3  D66
4  Groen Links
5  CDA 
6  PVV (Partij voor de Vrijheid)
7  SP (Socialistische Partij) 
8  Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
9  ChristenUnie-SGP
10 Zoetermeer Vooruit 
11 Zó! Zoetermeer
12 PDvZ (Partij Democratie voor 

Zoetermeer)
13 Forum voor Democratie
14 GOED

Rectificatie 
e-mailadres 
Vorige week publiceerde we een 
themapagina over de kennisgeving 
van de Leeuwenhoeklaan. Helaas 
stond hier een verkeerd e-mailadres 
vermeld. Het goede e-mailadres is: 
projectenbureau@zoetermeer.nl

Kunstproject tegen eenzaamheid

‘De weg naar de ander is 
kleiner dan ik dacht’

In december 2021 streken elf 
kunstenaars neer in Zoetermeerse 
wijken. Hun doel? Het thema 
eenzaamheid ter sprake te brengen 
en er samen met bewoners over van 
gedachten te wisselen. Ze zetten 
daarvoor de meest uiteenlopende 
kunst en middelen in: fotografie, 
slaapliedjes, een Facebookgroep, 
een ijsbeer, een beeld, een 
aanplakzuil vol tekeningen, een 
koor, verfsporen, een brief van Anna 
Blaman, gedichten en verhalen. Zo 
ontstonden er mooie gesprekken en 
inzichten met de wijkbewoners.

Voor eenzaamheid: kunst-
interventies in wijken
Begin februari presenteerden alle 
kunstenaars hun bevindingen over 
de projecten bij CKC & partners. 
Samen met de bezoekers gingen 
de kunstenaars in gesprek over het 
thema eenzaamheid in relatie tot 
kunst met Wethouder Ingeborg ter 

Laak, wethouder Zorg en Welzijn.
Wethouder Ter Laak: ‘Een van de 
deelnemers maakte zo’n mooie 
opmerking, die ik niet snel zal 
vergeten. Zij zei: ‘’De weg naar de 
ander is kleiner dan gedacht.’’ En 
dat is natuurlijk ook zo. Naar elkaar 
om blijven kijken is zo ontzettend 
belangrijk. Met een klein gebaar, 
zoals het door kunst met elkaar 
het gesprek aan gaan, kun je voor 
iemand net dat verschil maken. 
Ervoor zorgen dat mensen gezien 
worden. Het is hartverwarmend om te 
zien hoe mooi er in deze actie samen 
wordt gewerkt.’

Dit project is tot stand gekomen in 
samenwerking met Wijck, samen 
cultuur maken, Voor Eenzaamheid 
en mede mogelijk gemaakt door 
Zoetermeer tegen eenzaamheid. 

Meer informatie: 
www.zoetermeertegeneenzaamheid.nl

Energiebespaarpakket 
voor alle huurders

Zoetermeerders met een huurwoning 
ontvangen de komende tijd een 
bespaarpakket met diverse ledlampen. 
Mascotte Leddy en wethouder Paalvast 
waren gisteren in Meerzicht bij de eerste 
bezorgingen. 

Na de ledlampenactie voor woningeigenaren 
kwam die actie er ook voor huurders. Deze 
week is het zover en is de bezorging gestart 
van de energie-bespaarpakketten. ‘Hiermee kan 
iedere inwoner eenvoudig energie besparen,’ 
vertelt wethouder Paalvast (Energietransitie). 
‘Goed voor de portemonnee en de uitstoot 
van CO2. Een energiezuinige stad bereiken we 
samen. Door als Zoetermeerders massaal over 
te stappen op ledverlichting maken we echt een 
verschil.’

Divers pakket
Het pakket bestaat uit onder andere tien 
ledlampen, in verschillende soorten en 
maten.  Zit er in het pakket iets dat u niet kunt 
gebruiken? Het is mogelijk om producten te 
ruilen. Meer informatie staat op de flyer in het 
pakket. 

www.energieloketzoetermeer.nl

Alles kan weer open in 3 stappen
Nederlands gaat weer 
open. Ondanks dat er 
veel mensen besmet 
zijn met corona, zijn 
de ziekenhuisopnames 
stabiel. Dankzij de 
vaccinaties en doordat 
er veel mensen nu 
immuun zijn, kunnen 
we beter tegen het 
virus. Mensen worden 
minder ernstig ziek. Dus 
Nederland gaat weer 
open. Alleen niet in één 
keer. Maar in 3 stappen. 
Het zijn wel grote 
stappen en we zetten ze 
snel achter elkaar.

Meer informatie: 
rijksoverheid.nl/coronavirus 

of bel 0800-1351 

Nederland open in 3 stappen  
 

Het aantal besmettingen is hoog, maar de ziekenhuisopnames blijven stabiel.  
Daarom kan er verder versoepeld worden. Dat gebeurt in drie stappen.  

Op 15 maart beoordeelt het kabinet de nog geldende mondkapjesplicht in het OV,  
het verplichte testen voor toegang en het thuiswerkadvies.

15 februari 2022

Per 25 februari:

Normale openingstijden. 

 
Einde 1,5 meter afstandsregel.  

 
Einde vaste zitplaats. 

 
Mondkapje alleen nog verplicht in het OV en op 
de luchthaven. 

 
Coronatoegangsbewijs (3G) vervalt.   

 
Testen voor Toegang (1G) nodig bij activiteiten 
binnen zonder vaste zitplaats met meer dan 
500 bezoekers (zoals nachtclubs, concerten en 
festivals). 

 
Quarantaineplicht bij aankomst in Nederland 
vervalt. Ga je op reis? Check www.wijsopreis.nl. 

Per direct geldt:

Werk maximaal de helft 
van de werktijd op 
kantoor. 

 
Bezoek thuis weer 
gewoon mogelijk.  
 

Per 18 februari:

Algemene openingstijd tot 01.00 uur.  

 
Coronatoegangsbewijs + ID blijft 
verplicht bij bezoek aan onder meer 
horeca, theaters, musea en 
professionele sportwedstrijden. 
 
Bij minder dan 500 bezoekers:  
1,5 meter vervalt, geen mondkapje 
en geen vaste zitplaats.  
 
Bij meer dan 500 bezoekers:  
1,5 meter vervalt, wél vaste zitplaats 
en mondkapje bij verplaatsing. 

 
Op locaties waar géén corona -
toegangsbewijs nodig is, zoals 
winkels, blijven 1,5 meter afstand en 
het dragen van een mondkapje 
(binnen bij verplaatsing) verplicht. 

 
Na corona-infectie ga je 5 dagen in 
isolatie. Je mag naar buiten als de 
laatste 24 uur klachtenvrij zijn. 

Klachten? Blijf thuis  
en doe een test.

Haal een vaccin  
of boosterprik.

Zorg voor voldoende 
frisse lucht.

Hoest en nies 
in je elleboog.

Was vaak 
 je handen.

Houd afstand. Draag een mondkapje 
waar nodig.

Blijf zelftesten 
gebruiken.

Toegankelijke versie: 
rijksoverheid.nl 

Deze adviezen blijven voor iedereen belangrijk: 

1 2 3
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Van de gemeenteraad

21 februari raadsvergadering
Kijkt u (weer) mee?

Op maandagavond 21 februari vergadert de gemeenteraad.
De raadsvergadering begint op 21 februari om 18.00 uur. U kunt de vergadering volgen 
via de internetuitzending.

Onderwerpen en internetuitzending
Wilt u weten welke onderwerpen worden besproken? Bekijk dan de meest actuele 
agenda’s en bijbehorende stukken in de kalender in het raadsinformatiesysteem iBabs 
via www.raadzoetermeer.nl. Hier kunt u de vergaderingen ook live volgen via internet of 
terugkijken (ook met ondertiteling) op een moment dat het u uitkomt. 

Spreekrecht
Het is mogelijk om gebruik te maken van het spreekrecht. 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. 
Wilt u inspreken? Meer informatie vindt u op www.raadzoetermeer.nl onder ‘Denk & doe 
mee’.

Volg de raad
 @raadzoetermeer  
 GemeenteraadZoetermeer

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!

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

Vanaf 18 februari kunnen we 
weer wat meer in de stad. Het 
thuiswerkadvies wordt versoe-
peld, hierdoor kan er weer 
vaker op kantoor gewerkt wor-
den. De horeca, het 
Stadstheater, Poppodium 

Boerderij en bioscoop 
Kinepolis mogen weer open tot 
01:00! Benieuwd naar alle res-
taurants en het programma van 
de uitgaansgelegenheden?  
Kijk op 
www.zoetermeerisdeplek.nl! 

Versoepelingen in Zoetermeer

Uitreiking Kunst- 
& Cultuurprijs in 
het Stadstheater 
Op woensdag 23 februari vindt 
de uitreiking Kunst- & 
Cultuurprijs plaats in 
Zoetermeer. Ieder jaar wordt er 

WAT MAAKT ZOETERMEER VOOR U 
DÉ PLEK?
We nodigen inwoners, bezoekers, studen-
ten en bedrijven in Zoetermeer van harte 
uit om te laten zien hoe veelzijdig de stad 
is. Heeft u vragen over Bureau 
Citymarketing Zoetermeer? We gaan 
graag met u in gesprek via e-mailadres 
ditisdeplek@zoetermeer.nl!

Dit mooie plaatje van het Burgemeester 
Hoestrapark is gemaakt door 

Instagramgebruiker @wolf_drone. Wilt u meer 
weten over deze wijk en de plek? Bekijk de 
stadswandeling van de wijk Rokkeveen op: 
www.zoetermeerisdeplek.nl/
architectuurwandelingen

Wat is uw favoriete plek in Zoetermeer? Deel de 
foto met #Zoetermeerisdeplek op Instagram en 
misschien komt de foto hier binnenkort voorbij.

De leukste 
activiteiten!
Dit is de plek.

23
feb

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

Bureau Citymarketing via ditisdeplek@zoetermeer.nl

www.zoetermeerisdeplek.nl

@zoetermeerisdeplek

Zoetermeer is de plek
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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VERHALEN VAN DE STAD
Sommige inwoners van Zoetermeer zijn er geboren en getogen, anderen op jonge of juist latere leeftijd naartoe verhuisd. 
Starters, jonge gezinnen of juist diegenen van wie de kinderen het nest hebben verlaten; allemaal vertellen ze hoe het is om te 
wonen in Zoetermeer, de derde stad van Zuid-Holland. Wilt u zelf als inwoner van Zoetermeer ook vertellen over hoe het is om te 
wonen in Zoetermeer? Neem contact op met Bureau Citymarketing Zoetermeer.

vanuit de gemeente het Kunst- 
& Cultuurprijs georganiseerd. 
Hierbij worden de meest crea-
tieve, bijzondere of indrukwek-
kende culturele initiatieven van 
dat jaar geëerd. Ook dit jaar 
zijn er maar liefst twee prijzen 
te verdelen: de Kunst- & 
Cultuurprijs en de 
Aanmoedigingsprijs. De prijzen 
zijn bedoeld om personen of 
organisaties werkzaam op het 
gebied van kunst en cultuur te 
waarderen voor hun prestaties 
in het afgelopen jaar. De uitrei-
king van 2021 zal plaats vinden 
op woensdag 23 februari in het 
Stadstheater. U kunt hier live bij 
aanwezig zijn. 

Benieuwd naar meer 
activiteiten en evenementen in 
Zoetermeer? Neem een kijkje 
op www.zoetermeerisdeplek.nl/ 
agenda! 



Welkom bewoners noodopvang Zoetermeer
De verbouwing duurde iets 
langer dan gedacht maar 
sinds woensdag 9 februari is 
de noodopvang echt open. 
De eerste bewoners komen in 
groepjes aan. Dus langzaam vult 
het gebouw zich met mensen 
die hier voorlopig een thuis 
maken. Ze gaan meedoen in 
Zoetermeer met opleiding, werk 
of activiteiten in hun vrije tijd. 

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers 
(COA) zorgt dat er een jaar lang 
noodopvang is voor maximaal 500 mensen 
(statushouders en asielzoekers) in de 
voormalige gevangenis in Zoetermeer. Op 
deze pagina een klein overzicht van wat er 
nu speelt. 

Samen met 
de omgeving
Op 27 januari kwam de 
overlegcommissie noodopvang 
Zoetermeer voor het eerst bij elkaar. 
Dit is een groep met medewerkers van 
COA, gemeente en vertegenwoordigers 
uit de wijk. Deze commissie wil 
bijdragen aan een goede relatie tussen 
de bewoners van de opvanglocatie 
en de omwonenden. Er is nog 
plaats voor vertegenwoordigers 
uit de wijk. Interesse? Aanmelden 
kan door een e-mail te sturen aan 
noodopvang2021@zoetermeer.nl.

Foto’s: JetteFoto

Vlak voor de ontvangst van de eerste 
bewoners zorgde het ILOZ (Inter-
levensbeschouwelijk Overleg Zoetermeer) 
voor een warm welkom. Vanuit het 
Handvest van compassie ontstond een 
initiatief in goed overleg met het COA. Een 

gevangenis is niet gezellig en ILOZ heeft 
een bijdrage geleverd om de woonruimte 
binnenin te verlevendigen. 
De leden van alle tempels, moskeeën, 
kerken en bijeenkomsten van gelovigen 
en levensbeschouwing hebben de handen 

ineen geslagen en elke gemeenschap 
heeft eigen acties opgezet. Dat leverde een 
mooie hoeveelheid kinderentekeningen, 
schilderijen en slingers op. Een warm 
welkom op de kale muren in de 
noodopvang. 

Welkomsactie vluchtelingen door ILOZ Foto: ILOZ

Een warm welkom

Een helpende hand bieden?
Veel inwoners hebben laten weten dat ze 
graag de nieuwe tijdelijke stadsgenoten 
willen helpen. Het is op dit moment nog 
niet duidelijk aan welk vrijwilligerswerk 
straks behoefte is. Dat hangt af van  
welke vragen de nieuwe bewoners 
hebben. Duidelijk is dat de groep straks 
steeds verandert, mensen komen en  
gaan tijdens het jaar dat de opvang  
open is. 

Wat is niet nodig?
Veel Zoetermeerders willen graag helpen, 
maar niet alle hulp is nodig. Eten, drinken, 
huisraad, speelgoed, kleding en losse 
andere spullen voor individuele bewoners, 

is aardig aangeboden maar niet nodig. 
Bewoners hebben dit meestal al genoeg. 

Hoe werkt het?
In de opvanglocatie komt een 
aanplakbord waar bewoners hun 
hulpvraag op kwijt kunnen. De 
locatiemanager geeft deze vragen door 
aan Zoetermeer voor Elkaar. Andersom 
geeft Zoetermeer voor Elkaar aan 
de locatiemanager het aanbod van 

vrijwilligers door. Op deze manier ontstaat 
er vrijwilligerswerk waar behoefte aan is of 
levert het nieuwe ideeën op bij bewoners 
van de noodopvang. 

Aanmelden?
Wilt u structurele hulp geven of 
incidenteel vrijwilligerswerk doen? Meld u 
dan aan via www.zoetermeervoorelkaar.nl. 
Kies COA noodopvang en dan 
vluchtelingenondersteuning.  

Van gevangenis naar 
noodopvang
Nieuwsgierig hoe de noodopvang er nu uitziet? Op www.zoetermeer.nl/noodopvang 
staat een fotoreportage. Ook hebben verschillende lokale media hier al foto’s en 
video’s over geplaatst. 
Op de website vindt u ook allerlei andere informatie rond de noodopvang. Maar 
kijk ook zeker eens op www.coa.nl. Daar is een aparte pagina over de locatie 
Zoetermeer.
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Handboogschieten bij HKS

Sportief in Zoetermeer zijn, is niet heel moeilijk. De stad zit vol verenigingen die 
allerlei verschillende sporten aanbieden. Maar kent u deze verenigingen al? In 
‘Sporttak van de maand’ duiken we dieper in de verschillende soorten sport en hun 
bijbehorende aanbieders. Deze maand staat handboogschieten centraal.

Vroeger was de boog een jacht- of 
oorlogswapen, maar tegenwoordig is 
handboogschieten vooral een spannende 
sport en bijzondere hobby. U begint 
met een pijl op de pees te zetten. Door 
de boog uit te trekken en los te laten 
kunt u de pijl in een bepaalde richting 
wegschieten. Handboogschieten draait 
om de details. Met de juiste beweging, 
precies in de goede richting de pijl van uw 

strak gespannen boog schieten. Oefent u 
dat vaak genoeg, dan kunt u als een echte 
Robin Hood heel nauwkeurig bepalen waar 
de pijl inslaat. Dat is niet alleen een sport, 
maar ook een kunst.

Op bezoek bij HKS
Wethouder ter Laak (Sport) ging langs bij 
handboogvereniging HKS en mocht op de 
schietbaan in het Westerpark zelf proberen 

een voltreffer te schieten. ‘Wat een fijne 
avond. Handboogschieten is echt totale 
ontspanning door opperste concentratie. 
Je daagt jezelf uit om iedere keer weer iets 
te verbeteren aan je schot. De heren en 
dames schutters hebben vele jaren ervaring 
en daarmee heel veel prachtige verhalen. Ik 
heb op een 10 meter baan geschoten. Wist 
je dat op de olympische spelen een baan 
70 meter lang is? Waanzinnig knap!’ vertelt 
de wethouder. 

Over HKS
Handboogvereniging HKS is opgericht in 
1977 en inmiddels één van de grootste 
handboogschietverengingen in Nederland. 
Bij HKS kunt u handboogsport op 
verschillende manieren beoefenen: buiten 
of binnen, traditioneel of modern, recreatief 
of in wedstrijdverband. Handboogsport 
is voor iedereen. Kinderen vanaf 8 jaar 
kunnen al les volgen bij HKS. Daarnaast 
begeleidt HKS (jonge) schutters met een 
lichamelijke beperking, waaronder een 
blinde schutter.  

Kom in actie! 
Van 25 t/m 28 juli organiseert HKS een 
grote wedstrijd, namelijk het onderdeel 
handboogschieten van de World Police 
and Fire Games (WPFG). De WPFG 

is een internationaal sportevenement 
voor hulpverleners, vergelijkbaar met 
de Olympische Spelen. Dit jaar is 
Rotterdam de gaststad en wordt voor 
het handboogschieten uitgeweken naar 
Zoetermeer. Kijk voor meer informatie op 
www.wpfgrotterdam2022.com.

Verder organiseert HKS jaarlijks twee 
landelijke wedstrijden in het Westerpark. 
Een deel van het park wordt dan afgesloten 
voor het publiek, zodat de veiligheid is 
gewaarborgd. Dit jaar gebeurt dat op 26 
juni en 10 juli. 

Zelf een keer handboogschieten bij HKS? 
Informeer naar de mogelijkheden via 
www.hkszoetermeer.nl
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