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Vanaf 30 augustus geen 1,5 meter afstand
meer in het mbo, hbo en op universiteiten
De vaccinatiegraad in Nederland is inmiddels hoog.
Vorige week is de 22 miljoenste prik gezet. Toch
is een verdere stijging nodig. Er is nog een groep
van ongeveer 1,8 miljoen mensen die nog geen
immuniteit heeft opgebouwd: niet door vaccinatie
en niet door infectie. Het aantal ziekenhuis- en
IC-opnames loopt naar verwachting niet verder
op, maar dit is nog geen garantie voor weinig
besmettingen in de herfst en winter.

Stap voor stap de 1,5 meter loslaten
Steeds meer mensen zijn gevaccineerd tegen corona. Daarom kunnen we stap voor stap de
1,5 meter afstand loslaten. Eerst in het mbo, hbo en wo. Daarna, afhankelijk van het
aantal ziekenhuisopnames en de stijging van het aantal gevaccineerden, overal.

Verlenging huidige maatregelen
t/m 19 september, waaronder:
Horeca open tot 0.00 uur. Vaste
zitplaats verplicht.

Of de stappen op deze datums gezet kunnen worden, hangt af van het aantal
ziekenhuisopnames en hoeveel mensen volledig zijn gevaccineerd.
Per 20 september:
.

Per 1 november:

1,5 meter afstand vervalt.

Einde alle overgebleven maatregelen.

Maximaal aantal bezoekers per
ruimte vervalt.*

Einde coronatoegangsbewijzen.

Evenementen beperkt toegestaan.

Andere maatregelen blijven gelden
Het kabinet heeft daarom besloten om voorzichtig en
stap voor stap de 1,5 meter los te laten. Dit betekent
dat de 1,5 meter vanaf 30 augustus niet meer geldt
in het mbo, hbo en op universiteiten. Alle andere
maatregelen die nu gelden worden verlengd tot en met
19 september. Op 17 september besluit het kabinet of
het verstandig is om een volgende stap te zetten.

Draag een mondkapje waar dat
verplicht is.

Nachtclubs en discotheken open.
Thuiswerkadvies vervalt.

Werk thuis, tenzij het niet anders kan.
Mondkapjesplicht vervalt.
Reis op rustige momenten.
Reguliere openingstijden horeca.
Nachtclubs en discotheken gesloten.

Per 30 augustus fysiek onderwijs
in het mbo, hbo en wo toegestaan:
.

Evenementen toegestaan.

1,5 meter afstand niet verplicht.
Verplichte vaste zitplaats vervalt.

Meer informatie
Meer informatie over de geldende coronamaatregelen
ziet u in het overzicht hiernaast of op
www.rijksoverheid.nl/corona.

Basisregels die ook na 20 september en
1 november blijven gelden:

Coronatoegangsbewijzen voor
horeca, evenementen en
voorstellingen kunst en cultuur vanaf
75 personen per locatie verplicht,
zowel binnen als buiten en zowel met
als zonder vaste zitplaats.

Toegankelijke versie:
rijksoverheid.nl

alleen samen krijgen we
corona onder controle

Tussen 10 augustus en 1 september
krijgt u een brief thuis van het
ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport (VWS). In deze brief
staat dat u per huishouden twee gratis
zelftesten kunt bestellen.
Dit kunt u doen via de website
www.zelftestenbestellen.nl. Zo
voorkomt u dat het coronavirus zich
ongemerkt verspreidt als u weer meer
mensen ontmoet. Bijvoorbeeld als
terugkomt van vakantie of weer naar
u werk of school gaat.

Was vaak je handen.
Hoest en nies in je elleboog.
Klachten? Blijf thuis en laat je direct
testen.

Mondkapje verplicht, behalve als je zit.
Maximaal 75 studenten per ruimte.

Gratis corona
zelftesten
bestellen

Zorg voor voldoende frisse lucht.

Gebruikt u de
CoronaMelderapp nog?

* In het mbo, hbo en wo tot en met 31 oktober
maximaal 75 studenten per ruimte.

Meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351

De CoronaMelder-app is nog steeds
belangrijk. Zeker nu! Want hoewel
het vaccineren in volle gang is, is het
virus er nog. Met de CoronaMelderapp worden besmettingen sneller
opgespoord en gestopt. Met de
besmettelijkere deltavariant is dit nu
extra belangrijk.

Afsluiting
Europatunnel
op 23 augustus

Speelmeerweek!
Na een zomer lang plezier met Speelmeer is het aan het einde van de
zomervakantie natuurlijk weer tijd voor de Speelmeerweek!
Speelmeerweek
In de laatste week van de zomervakantie
viert Speelmeer feest in en om De Veur!
Tijdens deze Speelmeerweek maken
we er gezellige dagen van. Samen met
verschillende sportaanbieders hebben we
ook dit jaar weer een mooi programma
voor de kinderen klaarstaan. Is uw kind
tussen de 6 en 12 jaar? Meld hem of haar
dan aan via www.sportpas.nl/zoetermeer.
Naast gave sportclinics kunnen de kids
ook genieten van springkussens, muziek,
boogschieten, het lichtjesspel en nog
veel meer!

Speelmeerpaspoort
Ook dit jaar staat het Speelmeerpaspoort
weer vol met leuke activiteiten waardoor
uw kind zich geen moment hoeft te
vervelen. Heeft hij of zij het paspoort
niet ontvangen? Haal het dan op in
de bibliotheek aan het stadhuis, op
Speelboerderij Het Buitenbeest, of kijk
op www.speelmeer.nl. Daar kunt u de
vele kortingsbonnen bekijken en zo
leuke ideeën opdoen voor de rest van de
vakantie. En nog later want door de corona
is het mogelijk langer gebruik te maken
van de bonnen in het Speelmeerpaspoort.

Op 23 augustus is de Europatunnel van
9.00 tot 15.00 uur in beide richtingen
afgesloten voor verkeer in verband met
onderhoudswerkzaamheden. Hierdoor
ontstaat er een kleine vertraging, het
verkeer krijgt een omleiding.

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 in uw mailbox. U kunt ons ook
volgen op onze social media kanalen.
Zo mist u nooit iets!

Heeft u geldzorgen?
Groeit de administratie u boven het hoofd? Of heeft u geldzorgen? Dat is erg vervelend en zorgt vaak voor
stress. Gelukkig staat u er niet alleen voor! De gemeente kan u hier namelijk bij helpen. Ook als u geen
schulden heeft, kunnen we u advies geven over uw geldzaken. Deze hulp is gratis.
Schuldhulpmaatje en Humanitas
Soms lukt het even niet alleen, omdat u bijvoorbeeld het
overzicht kwijt bent. Vrijwilligers van Schuldhulpmaatje en
Humanitas kunnen u hierbij helpen door samen met u uw
geldzorgen aan te pakken.
Meer informatie over vindt u op www.schuldhulpmaatje.nl
of op www.humanitas.nl/zoetermeer.
Zelf aan de slag?
Wilt u liever zelf aan de slag met uw geldzorgen? Dat kan!
Op www.startpuntgeldzaken.nl/zoetermeer vindt u het
geldplan ‘Kom uit de geldzorgen’. Dit geldplan helpt u om
meer grip te krijgen op uw geld. Heeft u uw administratie

wel op orde maar wilt u bijvoorbeeld weten hoe u het
beste kunt rondkomen met kinderen? Er zijn verschillende
geldplannen voor elke situatie. U vindt alle geldplannen
op www.startpuntgeldzaken.nl/zoetermeer.
Video’s
Naast de verschillende geldplannen zijn er ook video’s die
u op weg kunnen helpen. In deze video’s helpt Naïma u
stap voor stap weer overzicht te krijgen op uw geld.
Zo weet u altijd of u geld genoeg heeft voor een rekening
of iets leuks. U vindt deze video’s op
www.zoetermeerwijzer.nl/wegmetgeldzorgen.
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Zoetermeer is de plek
De leukste
activiteiten!
Dit is de plek.

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 33

19 - AUG - 2021

De Nationale Sportweek
komt er weer aan
Save the dates, want de
Nationale Sportweek begint
volgende maand! Nationale
Sportweek is een landelijk initiatief met als doel sport en
bewegen in Nederland te
promoten. Het wordt dit jaar
georganiseerd van vrijdag 17
september tot en met zondag
26 september. Ook Zoetermeer

4x4 Festival
21 aug
Beleef deze zomer
theater met het 4x4 Festival
van Greg & Baud Productions!
Een theaterfestival waarbij
16 makers, 16 voorstellingen
presenteren van maximaal 16
minuten. De voorstellingen
vinden plaats in 16 ruimtes van
de Horizon Zoetermeer. Bestel
tickets op www.greg-baud.nl.

sluit hier bij aan. In samenwerking met andere partners staat
de Nationale Sportweek bomvol leuke activiteiten.

Programma

Het programma voor dit jaar
ziet er als volgt uit:
• Zondag 19 september:
Adventure Run (door Netwerk
Zoetermeer)
• Zaterdag 18 tot en met
zaterdag 25 september:
Clubinstuiven (door
sportaanbieders)
• Maandag 20 tot en met
vrijdag 24 september:
Kennismakingslessen op
scholen (ism sportaanbieders)
• Woensdagmiddag 22
september: Mega-instuif in
Sporthal de Oosterpoort (ism
sportaanbieders)
• Zaterdag 25 september:
Historische

Geuzenwandeltocht (door
Sportieve Wandelvereniging
Zoetermeer)
• Zondag 26 september: Geuzendag Zoetermeer
(door Road Runners
Zoetermeer, Scouting
Pocahontas en
Toervereniging Zoetermeer
’77)
Kijk op www.sportpas.nl/
zoetermeer voor een overzicht
van alle clubinstuiven tijdens
de Nationale Sportweek.

Wat een mooie foto van de Nieuwe
Driemanspolder! Deze foto van instagramgebruiker @celinevk is de foto van de
week. Heeft u ook een mooie foto gemaakt?
Deel de foto met #Zoetermeerisdeplek op
Instagram en misschien komt de foto hier
binnenkort voorbij!

ONTDEK DE ARCHITECTUUR VAN ZOETERMEER
De grote variatie in bouwtrends
maakt Zoetermeer interessant,
avontuurlijk en het ontdekken
waard. Door het Architectuurpunt
Zoetermeer zijn er per wijk architectuurwandelingen ontwikkeld. De
wandelingen zijn maximaal 5 km

www.zoetermeerisdeplek.nl

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

@zoetermeerisdeplek

Bureau Citymarketing via ditisdeplek@zoetermeer.nl

en brengen je langs plekken met
bijzondere architectuur en op mooie
uitzichtpunten.
Bekijk alle wandelingen op
zoetermeerisdeplek.nl/
architectuurwandelingen

