www.zoetermeer.nl

Stadsnieuws: ofﬁciële publicatie van de gemeente Zoetermeer

Tijdelijk boosterprik halen op het Stadhuis
De boostervaccinatie is gestart. Oudere
Zoetermeerders die een uitnodiging
krijgen voor een boostervaccinatie,
kunnen volgende week dinsdag 7
december en vrijdag 10 december die
prik op afspraak halen op het Stadhuis.
Tegelijkertijd is de gemeente Zoetermeer
op zoek naar een andere geschikte
locatie. Zo kunnen inwoners de
boosterprik in hun eigen stad halen.

Hou ’t schoon 5MinutenShow

lopen voor hun éérste en/of tweede prik.
Alleen op Eerste Kerstdag is de prikpost
gesloten. Voor uw 1e of 2e prik kunt u

langskomen zonder afspraak. Vergeet niet
om uw identiteitskaart of paspoort mee te
nemen en draag een mondkapje.

Help mee aan een schoon Zoetermeer
Adopteer een milieueiland
Afval is en blijft een grote ergernis, zowel
op straat als rond de milieueilanden
met de ondergrondse containers in

Gewijzigde
openingstijden
zelfbrengdepot
In verband met de landelijke
coronamaatregelen is het
zelfbrengdepot vanaf vrijdagavond 3
december tot 17.00 uur geopend in
plaats van 19.45 uur. Deze maatregel
geldt in ieder geval tot 19 december
2021. De actuele openingstijden vindt
u op de website www.zoetermeer.nl/
zelfbrengdepot-argonstraat.

Deze extra prik is nodig om de weerstand
tegen het coronavirus op peil te houden.
Ouderen vanaf tachtig jaar krijgen daar nu
een uitnodiging voor. Tot nu toe konden ze
deze prik alleen op priklocaties buiten de
stad halen. Gelukkig kunnen zij nu tijdelijk
op het Stadhuis terecht.
Heeft u een oproep gekregen voor een
boostervaccinatie? Dan kunt u via de GGD
een afspraak maken om op dinsdag 7
december of vrijdag 10 december uw
boosterprik te halen op het stadhuis.
Ook voor 1e en 2e prik kunt u terecht op
het stadhuis
Tot het eind van het jaar kunnen inwoners
op woensdag van 9.00 tot 16.00 en op
zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur binnen
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de woonwijken van Zoetermeer. Deze
ondergrondse containers zijn bedoeld
voor het inzamelen van diverse soorten

afval zoals papier en karton, glas, textiel
en plastic, blik en drinkpakken (PBD). U
kunt u nu opgeven om een milieueiland te
adopteren. Dit betekent dat u rondom de
milieueilanden het (zwerf)vuil verwijdert.
Zo helpt u mee Zoetermeer schoon te
houden en draagt u bij aan een leefbare
stad.
Hoe kunt u zich aanmelden?
U kunt zich aanmelden via de website
van de gemeente, www.zoetermeer.nl/
milieueiland-adopteren. Na aanmelding
neemt de gemeente na drie dagen
telefonisch of via e-mail contact met u op
om aan de slag te gaan.

Misschien heeft u ze op 2 oktober
wel gespot in de buurt van het
Stadhuisplein, Markt en Marseillepad:
16 Zoetermeerse kinderen die
meededen aan de Hou ’t Schoon5MinutenShow. Onder leiding van
Rein van Duivenboden werden de
kinderen op een leuke, spannende en
humoristische manier bewust gemaakt
van zwerfafval en afvalscheiden.
Benieuwd hoe de kinderen het
‘Hou ’t Schoon’ hebben gehouden?
Bekijk dan de afleveringen op 2, 8,
9 en 15 december om 16.00 uur via
5MinutenShow op YouTube.

Bent u 55+? Doe
mee aan Fittest!

Digitale informatiebijeenkomst Edisonpark
Op woensdag 8 december 2021
van 19:30 – 20:30 uur organiseert
Ontwikkelcombinatie Edisonpark (AM,
Synchroon en Dura Vermeer) samen
met de gemeente Zoetermeer een
digitale informatiebijeenkomst over de
ontwikkeling van het Edisonpark. Tijdens
de bijeenkomst geven wij u een update
over het voorlopige stedenbouwkundig
plan, de inrichting van het gebied en het
plan Edisonpark. Ook praten wij u bij over
de vervolgstappen en is er gelegenheid
voor het stellen van vragen.
Aanmelden
Wilt u deelnemen aan de
informatiebijeenkomst over Edisonpark?

Meld u aan via
www.edisonpark-zoetermeer.nl. U
ontvangt een bevestigingsmail met
daarin een aanmeldbutton voor de
informatiebijeenkomst. In de aanloop
naar het informatiemoment ontvangt u
per mail de link naar de livestream.
U kunt de bijeenkomst later
terugkijken
Kunt u niet bij de bijeenkomst zijn? Deze
kunt u terugkijken op de website:
www.edisonpark-zoetermeer.nl. Uw
reactie op de plannen kunt u tot uiterlijk
23 december 2021 naar ons sturen via
contact@edisonpark-zoetermeer.nl.

Online participatie Edisonpark op
Doemee.zoetermeer.nl
Als aanvulling op de bijeenkomst kunt u
ook online reageren op enkele thema’s
van het plan, zoals mobiliteit en inrichting
van de openbare ruimte. Deze enquête
vindt u vanaf 9 december 2021 op
doemee.zoetermeer.nl onder de naam
‘Edisonpark’.

Op donderdag 16 december wordt
er, net als voorgaande jaren, bij
fysiopraktijk Física van 12.00 tot 16.00
uur weer een fittest 55+ georganiseerd.
De test duurt ongeveer 60 minuten per
deelnemer, en is helemaal gratis. Er
komen maar liefst 10 onderdelen aan
bod, zoals een uithoudingsvermogen
test, reactietest en bloeddrukmeting.
Na afloop krijgt u een rapport van alle
resultaten mee en kunt u kennis maken
met verschillende sportaanbieders
voor 55-plussers. U kunt zich
inschrijven via sportpas.nl/zoetermeer.

Van de gemeenteraad
Maandag 6 december: vergaderingen
commissies Plenair, Stad en Samenleving
Op maandag 6 december vergaderen de raadscommissies. De commissie
Plenair begint om 19.30 uur, de commissies Stad en Samenleving om 20.30 uur.
Om gezondheidsrisico’s zoveel mogelijk te beperken, vinden de
commissievergaderingen weer digitaal plaats. Geïnteresseerden kunnen de
vergaderingen volgen via de internetuitzendingen.
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!
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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

Zoetermeer 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 48

02 - DEC - 2021

Kerstverlichting in Zoetermeer
Op zoek naar tips om u niet te
hoeven vervelen tijdens de
nieuwe avondlockdown? U
kunt avondeten afhalen bij uw
favoriete restaurant combineren met een avondwandeling
onder de kerstverlichting in het
Stadshart Zoetermeer en de
Dorpsstraat! De bekende kerst-

Zoetermeer heeft Het Perfecte Plaatje
Op 17 november kwam in de nieuwe uitzending van Het Perfecte
Plaatje op RTL een bekende Zoetermeerse plek voorbij! De
opdracht was: maak een foto met een tof lijnenspel. Annet
Oldenkamp maakte deze foto van de Mandelabrug en won daarmee foto van de week.

verlichting hangt, staat en
straalt weer in de winkelgebieden. Ook in de wijkwinkelgebieden kunt u weer genieten
van de mooie versiering, bijvoorbeeld in winkelcentrum
Oosterheem.

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.

www.zoetermeerisdeplek.nl

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

@zoetermeerisdeplek

Bureau Citymarketing via ditisdeplek@zoetermeer.nl

De foto van de week is van @memories_
captured_bydaan: “Een prachtig stukje
Zoetermeer (De Leyens), who needs Amsterdam
or Venice?”. Wat is uw favoriete plek in
Zoetermeer? Deel de foto met
#Zoetermeerisdeplek op Instagram en misschien
komt de 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 e-mailadres
ditisdeplek@zoetermeer.nl!

