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Ophaaldagen 
afval rondom 
Hemelvaartsdag
Let op! Vanwege Hemelvaartsdag 
(donderdag 26 mei) verschuift 
het ophalen van het restafval van 
donderdag 26 mei naar vrijdag 27 mei 
2022. Ook het ophalen van het GFT-
afval verschuift een dag: van vrijdag 
27 mei naar zaterdag 28 mei 2022. Het 
zelfbrengdepot aan de Argonstraat 
is op Hemelvaartsdag de hele dag 
gesloten.

Kom naar de 
voorjaarskermis
Een ritje in de draaimolen? Griezelen in 
het spookhuis? Of lekker ronddraaien 
in de Body Shake? Van zaterdag 21 
mei tot en met zondag 29 mei is het na 
drie jaar weer zo ver: de voorjaarkermis 
strijkt neer op het evenemententerrein 
bij SilverDome aan de Van der 
Hagenstraat. Dagelijks van 14.00 tot 
23.00 uur kunt u genieten van alle 
attracties. U komt toch ook?

Prikkelarme kermis
De gemeente vindt het belangrijk dat 
iedereen van de kermis kan genieten. 
Daarom is er op zaterdag 21 mei en 
zaterdag 28 mei tussen 13.00 en 
15.00 een prikkelarme kermis. Tijdens 
de twee prikkelarme uren worden 
geluids-, rook-, en lichteffecten zachter 
of helemaal uitgezet. Ook gaan de 
attracties langzamer, voor zover dat 
mogelijk is. Om alles goed te laten 
verlopen zijn er extra vrijwilligers en 
staat er buiten een EHBO-post.
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Goede ideeën 
voor uw buurt?
Heeft u een idee om uw wijk nog 
beter, leuker of mooier te maken? 
Misschien komt uw idee in aanmerking 
voor een (Wijk aan Zet) bijdrage van 
de gemeente. Wij denken graag 
met u mee. De wijkregisseur en 
gebiedsbeheerder van Seghwaert en 
Noordhove zijn bijvoorbeeld iedere 
dinsdag tussen 13.30 en 14.30 uur in 
het Wijklab Seghwaert. Zij bespreken 
graag de mogelijkheden met u. Heeft 
u ideeën voor een andere wijk of wilt u 
een bijdrage aanvragen? 

Kijk op www.zoetermeer.nl/subsidie-
wijk-aan-zet voor meer informatie. 

Zaterdag 14 mei was het dubbel feest 
bij Molen de Hoop. De Molen bestond 
125 jaar en er werd een vrijwilliger in 
het zonnetje gezet. Wethouder Jan 
Iedema reikte een chapeau-beeldje 
uit aan vrijwilliger Fred Worrell, 
penningmeester van Molen de Hoop. 

Chapeau-beeldje uitgereikt
Met een chapeau-beeldje spreekt de 
gemeente haar waardering uit voor 
mensen die zeer betrokken zijn bij de 
leefomgeving en de buurt. De heer Worrel 
is zo iemand. Hij zet zich al meer dan 36 
jaar onafgebroken vrijwillig in bij Molen 
de Hoop. Zo hielp hij bij de aankoop 
(voor een gulden) van de molen in 1986. 
Ook zamelde hij geld in: maar liefst 

500.000 gulden, voor de restauratie en het 
onderhoud van de molen. In 1987 was de 
molen weer klaar om te draaien. De heer 
Worrell: ‘Wat een eer om zo’n mooi beeld te 
ontvangen, vooral als je dat niet verwacht. 
Het beeld krijgt een mooi plekje op mijn 
schoorsteenmantel.’

Door en voor Zoetermeerders
De Zoetermeerse molen staat bekend als 
een van de mooiste en best onderhouden 
molens van Nederland. De gemeente 
Zoetermeer is hier trots op. Daarom 
kreeg ook het bestuur van de molen een 
oorkonde van de wethouder. De molen is er 
immers door en voor alle Zoetermeerders 
en dat mag gevierd worden. Zaterdag was 
ook de aftrap van het jubileumjaar waarin 

diverse activiteiten op de planning staan. 
Meer weten? Kijk dan op 
www.molendehoopzoetermeer.nl

Stadhuis van Democratie weer van start
Na een periode vol coronamaatregelen 
staat aanstaande woensdag 25 mei 
en maandag 30 mei het Stadhuis van 
Democratie weer op de agenda. Een 
unieke kans voor Zoetermeerse jongeren 
om met de lokale politiek kennis te 
maken en met elkaar in debat te gaan. 
Afgelopen jaar konden vmbo’ers en 
basisschoolleerlingen deelnemen. 
Komende woensdag gaan de deuren van 
het stadhuis in samenwerking met het 
Debatbureau open voor havo- en vwo-
leerlingen. Op 30 mei zijn mbo’ers van 
harte welkom. 

Leerlingen in debat
Aan de hand van actuele stellingen en 
de VNG Global Goals gaan leerlingen 
van verschillende scholen met elkaar het 
debat aan. De jury bestaat uit Yvonne 
Bink (raadslid Zoetermeer Vooruit), 
Francijn Brouwer (fractievoorzitter 
ChristenUnie-SGP) en een medewerker 
van het Debatbureau die ook optreedt als 
voorzitter. 

Global Goals
De gemeente Zoetermeer is een van 
de ‘Global Goals Gemeenten’. In 2015 
stelde de Verenigde Naties 17 duurzame 

ontwikkelingsdoelstellingen vast. 
Internationaal heten deze 17 doelen de 
‘Global Goals’. Tot 2030 dienen deze 
als wereldwijd kompas voor uitdagingen 
zoals armoede, onderwijs en klimaatcrisis. 
Ronald van der Heijden, directeur 

LBSNN (Landelijk Beraad Stedenbanden 
Nederland-Nicaragua) is op deze dagen 
aanwezig met de ‘Global Goals Fotobooth’. 
Leerlingen kunnen hier met een zelf 
gekozen Global Goal op de foto.

Fietsverkeersexamen van start
Heeft u deze week scholieren 
in oranje hesjes zien fietsen? 
Ruim 1700 scholieren zijn gestart 
met de fietsverkeersexamens. 
OnderwijsAdvies organiseert en 
begeleidt het examen. De gemeente 
Zoetermeer heeft een faciliterende 
rol. Ook dit jaar doen weer veel 
vrijwilligers mee; onder andere bij de 
controleposten langs de route. 

Fietslessen en praktisch examen
De gemeente faciliteert ook jaarlijks 
fietslessen voor de groepen 4 
en 6 van het basisonderwijs. 
De verkeersleerkrachten van 

OnderwijsAdvies bereiden bij de scholen 
die meedoen met het programma 
SCHOOL op SEEF het praktische 
verkeersexamen voor. 

Verkeersregels kennen en toepassen
Wethouder Jan Iedema (verkeer en 
verkeersveiligheid): ‘Ik ben blij dat er ook 
dit jaar weer veel leerlingen meedoen. 
Tijdens het praktische verkeersexamen 
kunnen de kinderen laten zien dat ze 
de verkeersregels kennen en kunnen 
toepassen als ze door de stad fietsen. 
Veilig aan het verkeer deelnemen is 
ontzettend belangrijk, heel veel succes 
iedereen.’

Dubbel feest voor Molen de Hoop
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Van de gemeenteraad

23 mei: commissievergaderingen 

Op maandagavond 23 mei 2022 vergaderen de 
raadscommissies Plenair, Samenleving en Stad. De 
commissie Plenair begint om 19.30 uur, de commissies 
Samenleving en Stad om 21.10 uur. U bent van harte 
welkom de vergaderingen te volgen vanaf de publieke 
tribune. Ook kunt u meekijken 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 op www.zoetermeer.nl/gemeenteraad. 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.zoetermeer.nl/gemeenteraad 
onder ‘Denk & doe mee’.

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.zoetermeer.nl/gemeenteraad. 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!

Referendabele raadsbesluiten 9 mei 2022
Onderstaand besluit van de gemeenteraad van 
Zoetermeer is referendabel. Dit betekent dat u bij dit 
besluit de mogelijkheid heeft om via een referendum de 
inhoud van het besluit te wijzigen. 
Op www.zoetermeer.nl/gemeenteraad onder Denk & 
doe mee - referendum leest u hoe dat in zijn werk gaat. 
Als twee weken na de datum van deze publicatie geen 
verzoek is ingediend tot het houden van een referendum, 
treedt het hieronder genoemde besluit in werking op 3 
juni 2022.

•  Raadsbesluit Eenmalige energietoeslag 2022 
Zoetermeer

Volg de raad
 @raadzoetermeer  
 GemeenteraadZoetermeer

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

Kiki Schippers - MEER 
– Stadstheater  
Leef! Alsof het uw 
laatste dag is, of als het allerlaatste 
uur. Kiki doet niet anders. Maar na 
jaren van dansen op de vulkaan, is 
het nu tijd om stil te staan bij alles 
wat zich in de tussentijd heeft 
opgehoopt en vastgekoekt. Kiki 
maakt de rekening op in een voor-
stelling met een overdaad aan 
scherpe en ontwapenende liedjes, 
waarin ze zichzelf en de wereld niet 
spaart. Een piano, een gitaar en 
een dijk van een stem, wat wilt u 
eigenlijk nog meer?

Met haar scherpe pen bijt ze zich 
vast in de actualiteit met satire voor 
radioprogramma Spijkers met 
Koppen en met columns en frisse 
liedjes voor televisieprogramma De 

Vooravond. Ze werd in vijf jaar tijd 
vier keer genomineerd voor het 
beste theaterlied en won de Annie 
M.G. Schmidtprijs met Er spoelen 
mensen aan.

Dorp - Architectuur-
wandeling met gids  
Zoetermeer is een 
New Town en het verhaal over de 
ontwikkeling van dorp Zoetermeer 
(-Zegwaart) naar stad Zoetermeer 
kan niet vaak genoeg verteld wor-
den. De gids van het 
ArchitectuurPunt neemt u mee 
terug in de tijd met deze architec-
tuurwandeling door de wijk Dorp. 
Leer meer over de architectuur en 
ook het verhaal van onze stad.
De gegidste architectuurwandelin-
gen vinden plaats in groepen van 
maximaal 12 deelnemers en zijn 

gratis. De gids probeert een 
moment voor koffie en thee te 
organiseren onderweg. Aanmelden 
is noodzakelijk. De wandeling 
begint bij Randstadrailhalte Dorp. 
Deze wandeling is onderdeel van 
jubileumjaar Zoetermeer 60 jaar 
New Town.

Ballad of a White Cow 
- Filmhuis Cameo 
In het Stadstheater 
Zoetermeer bevindt zich Filmhuis 
Cameo. Bij Cameo krijgt u 
arthouse films te zien. De docu-
mentaires en films die Cameo 
afspeelt bieden vooral stof tot 
nadenken. Oftewel: films die u 

bijblijven! Dinsdag 24 mei kunt u 
Ballad of a White Cow bekijken.
Het verhaal over Mina, die hoort 
dat haar man Babak een jaar eer-
der ten onrechte is geëxecuteerd. 
In belang van haar dochter en 
haarzelf start ze een stil protest 
tegen het systeem. Hierbij ontmoet 
ze Reza, die beweert een oude 
vriend van Babak te zijn. Ze neemt 
hem in vertrouwen, niet wetende 
wat het verband is dat ze bij elkaar 
bracht.

The Eagles Legacy – 
Poppodium Boerderij

The Eagles Legacy is dé 
Nederlandse tribute die de unieke 
sound van de Eagles perfect 
brengt. De band behaalde de 
finale van het populaire SBS-
programma The Tribute – Battle Of 
The Bands.
The Eagles Legacy brengt u op 28 
mei terug in de sfeer van de jaren 
zeventig en tachtig, toen de Eagles 
hun grootste successen vierden. 
Wereldhits als Hotel California en 
New Kid In Town komen vanzelf-
sprekend voorbij. Als Eagles-
liefhebber mag u dit niet missen!

Meer activiteiten en evenementen
Op www.zoetermeerisdeplek.nl/
agenda vindt u een overzicht van 
de leukste activiteiten en evene-
menten in de stad. Een actief dagje 
uit of een relaxed weekendje in 
Zoetermeer. Er is voor iedereen 
iets te doen!

De leukste 
activiteiten!
Dit is de plek.

20
mei

20
mei

24
mei

28
mei

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.

WK 20

WAT MAAKT ZOETERMEER VOOR U DÉ PLEK?

We nodigen inwoners, bezoe-
kers, 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 
e-mailadres 
ditisdeplek@zoetermeer.nl!
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