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Zoetermeer vangt Oekraïense
vluchtelingen op
Inwoners van Zoetermeer willen
vluchtelingen uit Oekraïne helpen,
individueel of via een organisatie. Dat
bleek meteen nadat de oorlog was
uitgebroken. Vanaf dat moment kwamen
bij de gemeente veel vragen binnen van
mensen die vluchtelingen onderdak
willen bieden of op een andere manier
willen helpen. Inmiddels zijn de eerste
Oekraïense vluchtelingen in Zoetermeer
aangekomen, waar ze bij inwoners en in
hotels een tijdelijk onderkomen hebben
gevonden.
De regering heeft de Veiligheidsregio
Haaglanden, waar Zoetermeer onderdeel
van is, gevraagd om op korte termijn
duizend vluchtelingen op te vangen en op
de iets langere termijn nog eens duizend.
Zoetermeer neemt daar een deel van
op. De gemeenten in de Veiligheidsregio
– en ook in andere delen van het land –
onderzoeken hoe ze dat het beste kunnen
doen. Het gaat in eerste instantie om het
bieden van een bed, voeding en medische
zorg. Later worden andere zaken geregeld,

zoals onderwijs voor kinderen die naar
school moeten en de mogelijkheden voor
langdurige opvang.
Hotelkamers
In Zoetermeer heeft de gemeente met hotels
in de stad afspraken gemaakt over kamers
die gebruikt kunnen worden voor de eerste
noodopvang. De beschikbare hotelkamers
zijn bedoeld voor de vluchtelingen die
nergens anders terechtkunnen en zijn een
oplossing voor de korte termijn. Er wordt
druk gezocht naar opvangmogelijkheden in
de stad voor de langere termijn.
Gastgezinnen
Inwoners die woonruimte beschikbaar willen
stellen, kunnen informatie vinden op de
website van TakecareB&B
(www.takecareb&B.org.) Dit is een
organisatie die vluchtelingen en
gastgezinnen met elkaar in contact brengt.
Op de website staan ook tips over zaken
waarop u moet letten als u vluchtelingen
onderdak biedt. Op de website van
Vluchtelingen Zoetermeer

(www.vluchtelingenzoetermeer.nl) staat
ook veel informatie over gastgezinnen en
vluchtelingen. Een andere informatieve
website is die van Vluchtelingenwerk
(www.vluchtelingenwerk.nl).
Stille tocht
Ruim driehonderd mensen liepen op
zaterdag 12 maart mee in een stille
tocht door het centrum waarmee het
gemeentebestuur steun en medeleven
aan vluchtelingen en andere slachtoffers
van de oorlog toonde. De toespraak van
burgemeester Bezuijen en het gedicht van
stadsdichter Robbert Roos werden in het
Oekraïens vertaald voor de aanwezige
vluchtelingen.
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Burgemeester
brengt stem uit
De afgelopen dagen konden
Zoetermeerders stemmen voor de
gemeenteraad én het referendum
over het Zoetermeerse Afvalbeleid.
Burgemeester Michel Bezuijen stemde
gisteren bij het stembureau aan de
Nieuwlandstraat in Oosterheem.
Op www.zoetermeer.nl/referendum
vindt u de referendumvraag en verdere
uitleg over het Afvalbeleid.
Wilt u meer informatie over de
verkiezingen van de gemeenteraad,
kunt u kijken op
www.zoetermeer.nl/verkiezingen.

Website
Inwoners met vragen kunnen terecht
op www.zoetermeer.nl/oekraine. Daar
staan de laatste nieuwsberichten en een
overzicht van veelgestelde vragen. De
situatie rondom de vluchtelingen verandert
voortdurend, houd daarom onze (online)
kanalen in de gaten.
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Landelijke
Opschoondag
Dit jaar organiseren we alweer de 20e
editie van de Landelijke Opschoondag.
Een gemeente zonder zwerfafval is
voor iedereen fijn.

Kom naar buiten: ontmoetingen in de wijk
Afgelopen zaterdag ging de ‘Kom
naar buiten’ bus weer de wijk in!
Bewonersgroepen de Wadies, De
Eilanden en Heemburgh organiseerden
deze keer in samenwerking met Perron
1 leuke activiteiten voor jong en oud
in de wijk Oosterheem. Wethouder Ter
Laak was ook aanwezig.
Op drie plekken in de wijk werden
er schoonmaakacties gehouden. In
Heemburgh werd dit gedaan in de vorm
van een schattenjacht. Het was een
zonnige dag waarbij kinderen, maar ook
volwassenen verkleed en geschminkt op
pad gingen. Na afloop was het tijd voor
een drankje en heerlijke pannenkoeken.

‘De coronacrisis heeft een enorme impact
op bewoners, hun sociale contacten en
activiteiten. De diverse wijkteams hebben
signalen gekregen over financiële, fysieke
en mentale gevolgen. Met burendag is
het startsein gegeven voor ‘Kom naar
buiten’. Nu mogen we eindelijk van start.
We sluiten de blijf thuis periode af, geven
ontmoetingen een impuls en kijken we
vooruit met als doel: voor iedereen een
gezond leven in en na coronatijd’, vertelt
wethouder Ter Laak.
Meer informatie
Wilt u meer weten over Kom naar buiten?
Of wilt u weten wanneer we in uw wijk
zijn? Neem dan snel een kijkje op
www.zoetermeer.nl/komnaarbuiten.

Elke verpakking telt
Met elkaar steken we de handen uit de
mouwen om zwerfafval op te ruimen.
Hoe schoner de buurt, hoe meer het
uitnodigt om het schoon te houden.
Ook verpakkingen horen niet in het
zwerfafval thuis.
De meeste verpakkingen kunnen
gerecycled worden als ze op de juiste
manier worden weggegooid. Dus elke
verpakking telt. Helpt u ook mee?
Nederland zwerfafvalvrij, dat doen we
samen, daarom slaan we de handen
ineen met inwoners, gemeenten,
scholen, verenigingen en deze
bedrijven die zich ook inzetten tegen
zwerfafval.
Op www.supportervanschoon.nl vindt
u meer informatie over initiatieven bij u
in de buurt.

Blijf op de hoogte
Wilt u als eerste op de hoogte blijven
van al het nieuws en de ontwikkelingen
uit de stad? Schrijf u dan in voor de
gratis online nieuwsbrief op
www.zoetermeer.nl/nieuwsbrieven. U
ontvangt het Stadsnieuws dan elke
week als een van de eerste in uw
mailbox. U kunt ons ook volgen op
onze social media kanalen. Zo mist u
nooit iets!

Prikken tegen corona in Zoetermeer
In Zoetermeer gaat het prikken tegen corona rustig door. Wilt u een eerste,
tweede, of boosterprik halen in Zoetermeer? Dat kan op twee plekken: elke dag
van 10.00 tot 16.00 uur aan de Boerhaavelaan 33 en op woensdag van 9.00 tot
16.00 uur in het Stadhuis-Forum. Een afspraak maken is hiervoor niet nodig. U
kunt zo naar binnen lopen. Vergeet alleen uw mondkapje en identiteitsbewijs
niet. Het is handig om kleding aan te trekken waarbij u de mouw makkelijk kunt
opstropen.
Herhaalprik alleen op afspraak
Voor sommige vaccinaties is het toch
nodig om een afspraak te maken. Dit
geldt voor:

•		Als u een vaccin met Novavax wilt.
•		Kinderen van 5 t/m 11. Daarvoor kunt
u terecht bij de vaccinatielocatie in Den
Haag.

•		Als u per brief een uitnodiging hebt
ontvangen voor een vierde herhaalprik
•		Jongeren onder de 18 jaar die hun
eerste of tweede prik al hebben en een
booster willen

Maak dan wel een afspraak door te bellen
naar 0800 7070 of online via
www.planjeprik.nl. De coronaherhaalvaccinatie geven we alleen op
afspraak.
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Zoetermeer is de plek
De leukste
activiteiten!
Dit is de plek.

Made in Purple
18
mrt
Op vrijdag 18
maart om 20:30
treedt Made in Purple op bij
Poppodium Boerderij. Made in
Purple heeft een duidelijke
missie: “Made In Japan” van
Deep Purple live brengen in
zijn volle glorie en passie! Dit
iconische album kwam uit
in1972 en viert in 2022 dus zijn
50-jarig jubileum. Met respect
voor de originele nummers, het
geluid en de solo’s zullen ze
een live-ervaring van 90 minuten uitvoeren.

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 11
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Top 5 parken in Zoetermeer
De lente komt eraan!

Lekker wandelen, fietsen of
vogels spotten? Het kan allemaal in Zoetermeer! Bekijk hier
de top vijf leukste parken in
Zoetermeer.

Burgemeester
Hoekstrapark

Ontdek het Burgemeester
Hoekstrapark in Rokkeveen.
Het park is in de jaren negentig
ontstaan rondom de watertoren, die in 1928 is gebouwd.
Nadat u de heuvel hebt
beklommen kunt u bij Dekker
Sport genieten van een verfrissend drankje. Een heuvel
vraagt u zich af? Jazeker, het
park ligt namelijk zo’n anderhalve meter lager dan de
watertoren zelf!

Benieuwd wat er nog meer te
doen is dit weekend? Kijk op
www.zoetermeerisdeplek.nl/
UITagenda voor alle uitgaansgelegenheden in de stad.

Van Tuyllpark

In het zuidoosten van
Zoetermeer ligt het Van
Tuyllpark. Dit park is met haar
vele groen en sprookjesachtige
treurwilgen een lust voor het
oog. Een mooie plek voor een
wandeling dus! Daarnaast kunt
u er ook heerlijk buitensporten
in het outdoor fitness park.

water in het park zorgt ervoor
dat het gebied zo groen is. U
vindt hier sportvelden, een
golfbaan, een bowlingbaan,
een speeltuin, picknickvelden
en ruiterpaden. Afgewisseld
met bosgebieden, bloemrijke
graslanden, prachtige houtsingels en de bijzondere
Natuurtuin.

Wilhelminapark

Het Wilhelminapark is het oudste park van Zoetermeer. Langs
de langgerekte vijver vindt u
naast een oorlogsmonument
de originele bewoners van het
park; de oude bomen, die het
herdenkingspark een serene
uitstraling geven.
Na een wandeling door het
historische park zin in een
kopje koffie of thee? Steek dan
het bruggetje over en u bent
zo in de gezellige Dorpsstraat!

Westerpark

Het Westerpark is het grootste
park van Zoetermeer en is
eerder te omschrijven als een
groot recreatiegebied. Het vele

De lente komt eraan en dat is goed te zien
in de stad! Dit mooie plaatje van de bloemen in bloei is gemaakt op het stadhuisplein.

Binnenpark

Aan de rand van de wijk De
Leyens vindt u het Binnenpark.
Het is een park waar u veel
groen, kleine waterpartijtjes en
zelfs een paar verstopte totempalen vindt.
Kijk voor meer activiteiten in
de stad op
www.zoetermeerisdeplek.nl/
inspiratie.

www.zoetermeerisdeplek.nl

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

@zoetermeerisdeplek

Bureau Citymarketing via ditisdeplek@zoetermeer.nl

Heeft u mooie foto’s van het zonnige
Zoetermeer? Deel de foto met
#Zoetermeerisdeplek op Instagram en misschien
komt uw 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 u vragen over Bureau
Citymarketing Zoetermeer?
We gaan graag met u in gesprek via
ditisdeplek@zoetermeer.nl!
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Zorgtech-week in het
Dutch Innovation Park
In het Dutch Innovation Park
werken ondernemers, studenten en
onderzoekinstellingen (samen) aan
allerlei vraagstukken, waaronder op
het gebied van zorgtechnologie en
eHealth & Care. Tijdens Zorgtechweek (14 maart tot en met 18 maart
2022) besteden daarom we extra
aandacht aan zorgtechnologie.

Zetacom verbindt de zorg met slimme technologie
Veel zorgorganisaties vertrouwen
erop: de diensten van Zetacom. Dit
Zoetermeerse bedrijf werkt aan slimme
en complete ICT-oplossingen voor de
communicatievraagstukken van morgen.
Hierbij staat altijd goede zorg voor de
mensen en efﬁciënte zorgverlening
centraal.

Links Marieke van der Lans rechts directeur
Dick Dompeling

‘Zetacom is een system integrator voor
onder andere medische zorgalarmering.
We koppelen verschillende slimme
systemen aan elkaar. Hierdoor ontstaat
een keten waardoor het voor de klant één
systeem lijkt en je maar één app en één
device nodig hebt voor alle binnenkomende
meldingen’, vertelt Manager Business
Development Marieke van der Lans.
‘Onze toepassingen zijn aan te passen
aan de cliënt. Zo kan de cliënt zo efficiënt
mogelijk zorg ontvangen. Ook ontlast dit
de zorgmedewerkers waardoor zij meer tijd
hebben voor andere zorgtaken.’

‘Wij willen de kwaliteit van
het leven verbeteren’
Atos Medical - gevestigd in het Dutch Innovation Park - is uitgegroeid tot een
wereldwijde marktleider op het gebied van laryngectomie- en tracheotomiezorg.
Zij leveren diverse producten aan mensen die via een tracheostoma ademen,
een stoma in de keelholte. ‘In 30 jaar hebben wij meer dan 70.000 mensen in de
laryngectomiezorg in hun behoeften voorzien in meer dan 70 landen. En daar zijn
we trots op,’ vertelt Gert van Duyse (algemeen directeur Atos Medical).
Laryngectomie en tracheotomie?
‘Wij leveren onze producten aan twee
verschillende doelgroepen.’ Enerzijds
mensen met een laryngectomie,
anderzijds mensen die een tracheotomie
hebben ondergaan. Gebruikers met een
laryngectomie hebben bijvoorbeeld een
traject van keelkanker achter de rug
en gebruikers met een tracheotomie
kampen met ernstige problemen rondom
zuurstofsaturatie in de longen. Hun
laatste redmiddel is een stoma in de
keelholte.’
Atos Medical houdt zich niet alleen
bezig met productontwikkeling en
dienstverlening, maar ondersteunt ook
het uitvoeren van klinisch onderzoek
en het trainen van professionals. ‘Wij
bezoeken ook ziekenhuizen, artsen,

verpleegkundigen en logopedisten,
omdat zij de patiënten begeleiden vanaf
de operatietafel tot aan het ontslag in
het ziekenhuis. En we stoppen ook veel
energie in het aan huis bezoeken van
de patiënten. Wij voorzien zowel de
zorgprofessionals als de patiënten zelf
van producteducatie en -informatie.’
Innovatie
‘Wij zijn een innoverend bedrijf. Enerzijds
zitten we aan de keukentafel bij onze
patiënten thuis, anderzijds doen we
het hele productieproces in eigen huis.
Dankzij de inzet en specialisatie op dit
gebied hebben wij inzicht in de behoeften
van onze patiënten. Dit stimuleert het
innovatieproces en hierdoor kunnen
wij onze patiënten continu innovatieve
oplossingen bieden.’

Ondernemen en ontmoeten
De Dutch Innovation Factory in het Dutch
Innovation Park is de thuisbasis van
Zetacom. ‘Ik ervaar dit als een bruisende
en inspirerende omgeving. Naast de
eigen werkomgeving kun je hier op allerlei
plekken in het gebouw even neerstrijken.
Om even je zinnen te verzetten, mensen
te ontmoeten of gezellig te lunchen in het
Atrium.’

De terugkomst van de studenten brengt
veel beweging terug in de Factory. En
uiteraard is Zetacom lid van de Dutch
Innovation Community. ‘Een actieve rol
in de community en meer interactie met
studenten staat de komende tijd hoog op
onze agenda. Zo kunnen we kennismaken
met jong talent, kennis delen en de
studenten laten kennismaken met het
bedrijfsleven.’

Innovatieve projecten belangrijk
voor ZWconnect
ZWconnect is een werkgeversorganisatie voor zorg- en welzijnsorganisaties
in de regio’s Nieuwe Waterweg Noord, Haaglanden en Rijn Gouwe. Ongeveer
90 zorgorganisaties zijn bij ZWconnect aangesloten. ‘Samen kijken we naar
vraagstukken die spelen op het gebied van de arbeidsmarkt, zoals instroom,
doorstroom en opleiden,’ vertelt Renske Mijderwijk (projectleider bij ZWconnect).
‘De organisaties die zijn aangesloten, hoeven deze vraagstukken niet individueel
op te pakken. Wij bundelen de krachten.’
Innovatieve projecten in de zorg
De rol van ZWconnect is het belang
van zorginnovaties overbrengen naar
de aangesloten organisaties. ‘Wij
organiseren webinars omtrent actuele
thema’s, zoals datagedreven zorg
en ethische dilemma’s bij digitale
zorginnovatie. Ook staan we stil bij
(opkomende) digitale ontwikkelingen in
de zorg en delen we relevante best
practices.’
Maar ZWconnect helpt de
zorgorganisaties meer dan alleen
informeren. Het project Medewerker En
Technologie (MET) biedt een methodiek
waarmee organisaties binnen de sector
Zorg en Welzijn handvatten aangereikt
krijgen om (zorg)technologie en
digitalisering te implementeren en in te
bedden binnen de eigen organisatie.
Hierdoor zijn organisaties beter in
staat in te spelen op (toekomstige)
technologische ontwikkelingen.
Samenwerken met het onderwijs
ZWconnect wil organisaties vooral
aanzetten om de samenwerking te

zoeken met het onderwijs. ‘Wij zijn
vooral de verbindende factor tussen de
organisaties en de onderwijsinstellingen.’
Het net geopende Experience Lab van
Campus Gouda is een mooi voorbeeld
van de samenwerking. Studenten
krijgen vernieuwend onderwijs; niet in
de schoolbanken, maar in de praktijk.
Studenten en werkenden in de zorg
leren en werken samen en ervaren wat
zorgtechnologie inhoudt.

Renske Mijderwijk

Meer weten?
Volg het Dutch Innovation Park via LinkedIn en Twitter.
De volledige artikelen lezen? www.dutchinnovationpark.nl/nieuws
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Isabella Willems: ‘Er valt nog wel het een en ander te verbeteren’

Stemmen met een beperking
Deze week mochten we weer stemmen
voor de gemeenteraadsverkiezingen.
Maar hoe gaat dat precies in zijn
werk als je een visuele beperking
hebt? Isabella Willems is als lid
van de Toegankelijkheidsraad
ervaringsdeskundige en legt uit hoe
slechtzienden gestemd hebben.
Voordat ze ging stemmen, ging
Isabella inventariseren welke partijen er
meedoen en wat hun standpunten zijn.
In Zoetermeer konden de kiezers dit jaar
kiezen uit veertien verschillende partijen.
‘Mijn informatie over de verschillende
partijen haal ik van de website van de
gemeente’, legt Willems uit. ‘Die heeft
een spraakfunctie zodat ik de teksten kan
beluisteren.’ Dat lijkt eenvoudig, maar
valt in de praktijk nog lang niet altijd mee.
‘De nummers en namen worden apart
van elkaar opgenoemd’, legt Willems uit.
‘Omdat het een lange lijst is, raak je snel in
de war. Daar zou de gemeente best het een
en ander aan kunnen verbeteren.’
Soundbox
Om het stemmen makkelijk te maken,
maakte Willems gebruik van een

best wat meer op gecontroleerd mogen
worden.’

zogenaamde soundbox met koptelefoon
en een speciale mal. ‘Het is een
goed hulpmiddel, maar als je er geen
ervaring mee hebt dan is het even
wennen.’ Ook hier ziet Willems als
lid van de Toegankelijkheidsraad nog
verbetermogelijkheden. ‘Bij de vorige
verkiezingen hebben we gevraagd of we
vooraf een exemplaar van de soundbox
zouden mogen gebruiken om mensen met
een visuele beperking uit te leggen hoe het
werkt. Dat was toen helaas niet mogelijk,
maar dit jaar kon dat gelukkig wel.’ Enkele
dagen voor de verkiezingen heeft de
Toegankelijkheidsraad de soundbox getest.
Stemlocaties
De meeste stemlocaties zijn berekend
op mensen die mindervalide zijn en
gebruikmaken van een rollator, scootmobiel
of rolstoel. ‘Die locaties waren duidelijk
aangegeven op de achterkant van het
stemformulier’, legt Willems uit. Mensen
met een visuele beperking kunnen bij
verkiezingen alleen terecht in het Stadhuis
Forum. ‘Daar ben ik samen met een
begeleider heen gegaan om mijn stem uit
te brengen.’ Toch is dat voor Willems een
extra drempel. ‘Ik wil zelf de regie hebben

Inloopspreekuur Toegankelijkheidsraad
Wilt u meer weten over toegankelijkheid
in Zoetermeer? Of een steentje
bijdragen? Het inloopspreekuur van de
Toegankelijkheidsraad in de Centrale
Openbare Bibliotheek/Forum is iedere
tweede maandag van de maand van 11.0012.30 uur. Alleen in juli en augustus is er
zomerreces.

en zoveel mogelijk zelfstandig doen.’ In
het Stadshart zijn goede geleidelijnen
aangebracht voor mensen met een visuele
beperking. ‘Het komt regelmatig voor dat
ze niet vrij zijn door obstakels. Daar zou

De Toegankelijkheidsraad wil de
bewustwording onder de inwoners van
Zoetermeer vergroten. Daarom gaan ze
graag in gesprek met mensen met en
zonder een beperking.
De Toegankelijkheidsraad biedt hun
(ervarings)deskundigheid aan bedrijven en
organisaties aan.
Kijk voor meer informatie op:
www.toegankelijkheidsraadzoetermeer.nl.
De Toegankelijkheidsraad is er niet voor
klachten over toegankelijkheid.
Als u een klacht heeft over toegankelijkheid
kunt u dit melden via
www.zoetermeer.nl/toegankelijkheid
of via 14 079.

