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Prikken tegen corona in Meerzicht
en Buytenwegh
Een coronaprik halen in de
Zoetermeerse wijken Meerzicht en
Buytenwegh? Dat kan volgende week en
begin augustus op twee inlooplocaties.
Als u nog geen vaccinatie afspraken
heeft staan, kunt u daar een vaccin
van Janssen halen. Dan hoeft u maar
één prik. Dit is vooral handig voor
inwoners die moeite hebben om op de
officiële priklocaties te komen of die nog
twijfelen.

Sporten met
bewonersgroep
Heemburgh

• Dinsdag 27 juli van 13.00 tot 17.00 uur
bij de AmbachtenWerkplaats,
Teldersrode 25
• Vrijdag 6 augustus van 13.00 tot 17.00
uur bij inZet Meerzicht, Uiterwaard 21.

paspoort mee te nemen. Er is als een GGDarts aanwezig aan wie u vragen kunt stellen
over uw gezondheid of over het vaccin.
Als u moeite heeft met het invullen van de
gezondheidsverklaring dan helpen we u
daar ook mee. Vaccineren is altijd gratis en
vrijwillig.

Iedereen boven de 18 jaar die niet
zwanger is, kan op deze dagen en tijden
op deze plekken langskomen voor een
Janssenvaccin. U hoeft alleen uw ID of

Hulp nodig met het plannen van uw prik?
Bij de inlooplocaties van inZet in Meerzicht
en Buytenwegh zijn medewerkers die
dagelijks van 09.00 tot 17.00 uur voor u
klaarstaan om te helpen bij het invullen van
de gezondheidsverklaring en het plannen
van een afspraak.

Winnaars Praktisch Verkeersexamen 2021
Dit jaar deden bijna alle basisscholen mee aan het praktische verkeersexamen
met in totaal bijna 1.600 leerlingen. De leerlingen uit groep 7B van
Montessorischool Passe Partout (Saturnusgeel 64) hebben het beste gepresteerd.
Zij maakten de minste fouten. Voor wethouder Marc Rosier (verkeer en
verkeersveiligheid) reden om de winnende groep op woensdag 14 juli in het
zonnetje te zetten. Aan de leerlingen van deze groep werd een wisselbeker en een
beker die ze mogen houden uitgereikt.

‘Tijdens het verkeersexamen kunnen
de kinderen laten zien dat ze de
verkeersregels kennen en kunnen
toepassen als ze door de stad fietsen.
Ontzettend veel Zoetermeerse
leerlingen hebben laten zien dat ze dat
kunnen. Dat is goed, want veilig aan
het verkeer deelnemen is ontzettend
belangrijk. Ik ben daarom trots op alle
geslaagden en feliciteer ze van harte’,
vertelt wethouder Rosier. ‘Felicitaties
gaan uiteraard ook naar groep 7B
van De Baanbreker (Lijnbaan 319)
en groep 7B van Het Noorderlicht
(Spitsbergen 5) die als tweede en
derde eindigden. Ik wil ook graag de
verkeersleerkrachten bedanken voor
de organisatie en begeleiding en de 36
vrijwilligers die hebben geholpen bij de
controleposten’.

Thuiswerken weer de norm en frisse
lucht als aanvullende basisregel
Frisse lucht
Zorgen voor voldoende frisse lucht in
binnenruimtes is toegevoegd aan de
basisregels. Besmettingen kunnen namelijk
ook veroorzaakt worden via virusdeeltjes
in de lucht. Frisse lucht helpt om dit te
beperken. Het is daarom belangrijk dat de
lucht in binnenruimtes vaak ververst wordt.

Het aantal coronabesmettingen is nog
steeds hoog en dat is zorgelijk. Daarom
gaan we voorlopig terug naar het oude
advies: werk thuis, tenzij het niet anders
kan. Thuiswerken is een van de manieren
om de verspreiding van het coronavirus
tegen te gaan. Zo verminderen we het
aantal contactmomenten.

Was vaak je handen.
Hoest en nies in je
elleboog.

Afsluiting fietspad
Zwaardslootseweg
Het fietspad aan de Zwaardslootseweg
tussen de Hildebrandhove en de
Marsmanhove, is tussen 19 juli en
30 juli afgesloten in verband met
herstelwerk. In deze periode wordt het
fietsverkeer met behulp van borden
omgeleid. Wilt u op de hoogte blijven
van de actuele verkeerssituatie? Kijk
op www.bereikbaarzoetermeer.nl.

Op de volgende plekken en momenten
vaccineert de GGD met het Janssenvaccin:

Wassen
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Afstand
.

Houd 1,5 meter
afstand.
Geef elkaar de ruimte.

Testen

De adviezen over thuiswerken en frisse
lucht in binnenruimtes zijn aanvullend op
het maatregelenpakket van zaterdag 10 juli.
Meer informatie vindt u op
www.rijksoverheid.nl/corona

Klachten?
Blijf thuis en laat je
direct testen.

Vlak na de eerste lockdown startte
een groep bewoners een bootcamp
club in de wijk. Iedere woensdagavond
van 19.30 - 20.30 uur gaan ze op een
grasveld tussen de eigen woningen
de corona kilo’s te lijf. Sportinstructeur
Dylan helpt hen daarbij. ‘Zo blijven
we toch in conditie nu velen van
ons thuiswerken’, vertelt deelnemer
Edwin. Vorige week nam wethouder
Ingeborg ter Laak zelf een kijkje. Als
wijkwethouder van de wijk Oosterheem
en wethouder Sport kon ze niet anders
dan actief meedoen aan de les.
Woont u in Heemburgh en wilt u ook
meesporten? Kom dan langs op het
centrale veld tussen de speeltuinen.

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!

VOLG DE GEMEENTE

ZOETERMEER:
Lucht

Zorg voor
voldoende
frisse lucht.

facebook.com/gemeentezoetermeer
twitter.com/gemzoetermeer
@gemeentezoetermeer

Van de gemeenteraad
Referendabele raadsbesluiten 12 juli 2021
Onderstaande besluiten van de gemeenteraad van Zoetermeer zijn
referendabel. Dit betekent dat u bij deze besluiten de mogelijkheid heeft om via een
referendum de inhoud van het besluit te wijzigen. Op www.raadzoetermeer.nl 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, treden de hieronder genoemde besluiten in werking op 6 augustus 2021.
•
•
•
•
•
•

Raadsbesluit Initiatiefvoorstel Stedenbouwkundige Buurtvisie
Raadsbesluit Robuuste informatievoorziening met uitzondering van beslispunt 8
Raadsbesluit Ontwerpverklaring van geen bedenkingen bouw zwembad Van Tuyllpark
Raadsbesluit Afdoening moties actualisatie juni 2021
Raadsbesluit Wijziging Financiële verordening gemeente Zoetermeer
Raadsbesluit benoemingen leden CRK en stadsbouwmeester met uitzondering van
beslispunten 1 t/m 5.
• Raadsbesluit Wet inburgering 2022 met uitzondering van beslispunt 2.

Zomerreces raad tot 30 augustus
De gemeenteraad is met reces tot 30 augustus. Dit betekent dat er geen raads- en
commissievergaderingen plaatsvinden. Het politieke seizoen start weer op maandag
30 augustus. De eerstvolgende vergaderingen zijn op maandag raadsdag 6 september
2021.
Contact griffie
De griffie is tijdens het reces niet of zeer beperkt bezet. Hierdoor kan het langer duren
voordat u een reactie krijgt.
Volg de raad
@raadzoetermeer 		
GemeenteraadZoetermeer

De griffie ondersteunt de gemeenteraad • 14 079 • griffie@zoetermeer.nl • www.zoetermeer.nl/gemeenteraad

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

Zoetermeer is de plek
HBO-ICT
studeren?
Dit is de plek.

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 29
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Zomer in Zoetermeer tips
Zon, strand en recreatie, de
zomer is begonnen! In
Zoetermeer kunt u deze zomer
heerlijk ontspannen in het
groen, actieve uitjes doen en
activiteiten bezoeken. Lees hier
tips!

Wateren en
recreatiegebieden
HBO-ICT-studenten afgestudeerd in Zoetermeer
De Dutch Innovation Factory
zwaaide 15 juli afgestudeerde
HBO-ICT studenten uit!
Wethouder onderwijs Jan
Iedema: “Het HBO-onderwijs
op de Factory blijft ontwikkelen
en is een belangrijke bron van
kennis en talent voor de stad.
Dankzij hun studiekeuze gaan
deze kersverse professionals
een kansrijke carrière tegemoet.” Ook studeren in de
Factory in Zoetermeer?
Aanmelden kan tot 1 augustus
2021 via de website van De
Haagse Hogeschool.

Meldpunt Veilig Thuis
0800-2000
	
24 uur per dag/7 dagen per week.
www.veiligthuishaaglanden.nl

Van het zonnetje genieten op
afgebakende zwemstranden,

zwemmen, surfen en meer. Het
kan allemaal bij de
Zoetermeerse Plas! Wilt u op
een warme zomerdag genieten
van een lekker drankje en hapje
aan het water? Bezoek dan
restaurants AA-zicht, De Beren
of Happy Moose. Ontdek ook
de zes recreatiegebieden,
architectuur en kunst in
Zoetermeer deze zomer met
de wandel- en fietsroutes op

www.zoetermeerisdeplek.nl.

Evenementen en
activiteiten

In Zoetermeer kunt u, ondanks
de huidige coronamaatregelen,
deze zomer genieten van de
leukste activiteiten en evenementen. Van voorstellingen
tijdens het zomerprogramma
van het Stadstheater tot concerten bij Cultuurpodium
Boerderij. Of geniet van een
leuke, spannende of leerzame
film bij filmhuis Cameo en
bioscoop Kinepolis.

Kids activiteiten

Foto van volleyballers op het Noord Aa. Foto: Bureau
Citymarketing Zoetermeer

Kids hoeven zich deze zomer
niet te vervelen! Bezoek de
Zoetemeerse speelbossen
zoals Bentjungle en De Balij,
buitenspeeltuinen Westerpret,
speelparadijs Avontura,
Boerderij ‘t Geertje en nog veel
meer! Hebben jullie het nieuwe
Speelmeer Paspoort 2021 al in
huis? Download ‘em via
www.speelmeer.nl.

www.zoetermeerisdeplek.nl

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

@zoetermeerisdeplek

Bureau Citymarketing via ditisdeplek@zoetermeer.nl

Een modern plaatje van de Balijbrug!
Deze foto van Instagramgebruiker
@kloakatv is de foto van de week. Heeft u ook
een mooie foto gemaakt? Deel ‘em
met #Zoetermeerisdeplek en misschien ziet u
‘em binnenkort terug op onze social media
kanalen!

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. Laat ons weten wat Zoetermeer voor u
dé plek maakt via e-mail of social media!

www.zoetermeer.nl

Themapagina: Spelen in de Natuur
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Spelen in de Natuur
Met elkaar maken we Zoetermeer steeds een stukje groener, mooier en gezonder.
Denk hierbij aan de komst van drie Tiny Forests in de stad, het nog te komen
voedselbos in de Nieuwe Driemanspolder en verschillende initiatieven op het gebied
van bewegen en gezondheid. Met het resultaat dat iedereen kan genieten van een
leefbare en gezonde omgeving. Kortom; Buitengeluk maken we samen! Komende
maanden nemen we u iedere keer mee in een ander stukje Buitengeluk. Dit keer
nemen we u graag mee in het thema ‘Spelen in de Natuur’.

Gastles op school

Veel bewoners in Zoetermeer nemen initiatieven om de stad een stukje
groener, mooier en gezonder te maken. Denk hierbij aan de inwoners die
stukken openbaar groen adopteren, de komst van drie Tiny Forest in de
stad en het toekomstige Voedselbos in de Nieuwe Driemanspolder. Met
het resultaat dat iedereen kan genieten van een leefbare omgeving. Zo
maken we samen de stad elke dag een stukje beter en mooier. Kortom:
Buitengeluk maken we samen! Komende tijd nemen we u steeds mee in
een ander stukje Buitengeluk, dit keer over Spelen in de natuur.

Stadsboerderijen
Water is natuurlijk heerlijk om mee te
spelen, maar u kunt zich ook prima
vermaken op een van de stadsboerderijen
die Zoetermeer kent. Zo heeft Het
Buitenbeest een natuurspeeltuin waar
kinderen met een waterpomp kunnen
spelen en is de natuurspeeltuin bij De
Weidemolen zelfs geschikt voor kinderen
met een handicap of kinderen in een
rolstoel. Sinds een paar maanden staat
er op alle stadsboerderijen een slootspel.
Dit is een groot - bord waar kinderen aan

kunnen draaien. Ze krijgen verschillende
vragen voorgelegd, zoals: eenden brood
voeren in de sloot. Is dat goed voor de
eenden en vissen of niet? Zo leert u alles
over water en hoe u de kwaliteit van water
kunt verbeteren. Daarnaast zijn er nog
veel meer dingen te doen en te beleven bij
de stadsboerderijen. Ouders en kinderen
worden dan ook van harte uitgenodigd
voor een bezoek.
Meer informatie over de stadsboerderijen
vindt u op www.stadsboerderijen.org

Schooltuintjes

Een gezonde waterkwaliteit is goud
waard voor zowel mens als dier. Daarom
hebben de gemeente Zoetermeer en
het hoogheemraadschap van Rijnland
de handen ineengeslagen om de
waterkwaliteit in de Zoetermeerse plas
en het stedelijke gebied te verbeteren
en meer ruimte te creëren voor planten
en dieren. Zo kunnen alle inwoners van
Zoetermeer het water op hun eigen
manier beleven. Omdat de jeugd de
toekomst heeft, worden ook zij al vroeg
bij dit proces betrokken.
Bij basisschool Wereldwijs in de wijk
Meerzicht staat op woensdag 7 juli voor
groep 6/7 van juf Inge een gastles van
het Hoogheemraadschap Rijnland op het
programma. De les bestaat uit een deel
theorie, wat gegeven wordt door Nancy.
Aansluitend gaat de groep buiten op
slootjessafari met Erik en Lotte. Tijdens
het theoriegedeelte krijgen de kinderen
korte filmpjes te zien over het zuiveren
van water en andere werkzaamheden
van het Hoogheemraadschap waarna ze
vragen mogen beantwoorden. Zo leren
de kinderen dat het gebied waarin wij

Om de kwaliteit van ons water te
verbeteren werken de gemeente en
het waterschap samen. Zo wordt er
gewerkt aan een aantal maatregelen die

wonen voor het grootste gedeelte onder
de zeespiegel ligt, ons land zo’n 1220
kilometer dijken en duinen kent, beschikt
over 738 gemalen en 21 verschillende
waterschappen heeft. ‘Als we stoppen
met het zuiveren van water zijn alle vissen
binnen de kortste keren dood en gaat
alles stinken’, legt Nancy uit.
Slootjessafari
Maar dan gaat de groep zelf op
onderzoek uit. Samen met Erik en
Lotte halen ze speciale netjes door het
water om te zien wat er allemaal in het
water leeft. En dat is heel wat. Torretjes,
watervlooien, libellelarven en zelfs
stekelbaarsjes worden in een speciale bak
bekeken en kunnen aan de hand van een
speciale kaart worden geïdentificeerd.
Aan het einde van de ochtend komen de
kinderen tot de conclusie dat het water in
redelijk goede conditie is.
Lijkt zo’n slootjessafari u wel wat en wilt
u zelf aan de slag om ‘watermonsters’ te
vangen?
Vraag dan de digitale meetkit aan op
www.watermonsters.natuurenmilieu.nl
en ga op onderzoek uit.

het watersysteem van Zoetermeer de
komende jaren als het ware omdraait,
wordt er geïnvesteerd in oeverzones om
het water te zuiveren en de biodiversiteit

Naast stadsboerderij De Weidemolen ligt
een stuk met schooltuintjes. Hier heeft
de groep van juf Marloes Ramge van
de Oostwijzer onder leiding van Jeanet
Goudzwaard de afgelopen maanden hard
gewerkt in hun eigen tuin. Van schoffelen
tot planten, van onkruid wieden tot
oogsten; het kwam allemaal aan bod.
‘Hier maken ze fysiek mee wat in de klas
is uitgelegd’, vertelt juf Marloes. ‘Op deze
manier blijft het veel beter hangen.’ Vorig
jaar konden de schooltuinlessen helaas
niet doorgaan, maar nu gelukkig weer
wel. ‘Kinderen merken dat bijvoorbeeld
radijsjes die je zelf gekweekt hebt toch
anders smaken dan die uit de supermarkt.’
Vandaag tijdens de laatste les staat
het oogsten van de aardappels, en het
leegmaken van de tuin op het programma.
Jedy (9), Stella (10), en Jasper (8) hebben
het erg naar hun zin vandaag. ‘Oogsten
is echt leuk’, vertelt Jedy. ‘En aardappels
zijn lekker.’ Ook Stella is enthousiast. ‘De
bietjes vond ik het allerlekkerst.’ Daar
sluit Jasper zich helemaal bij
aan, al vond hij de radijsjes
iets te sterk van smaak.
Het wieden van onkruid
vond het drietal niet erg.
‘Maar regen tijdens de
les is wel vervelend.’
Wijktuinleidster Jeanet
Goudzwaard geniet erg
van haar werk. ‘Het is erg

te bevorderen, en worden er tips en
voorlichting gegeven.
Lees meer over de samenwerking op
www.onsblauwegoud.nl.

leuk om de verwondering bij kinderen te
zien. Dat je iets kleins in de grond stopt,
en dat daar dan na verloop van tijd iets
uit gaat groeien.’ Ook ziet ze de kinderen
gedurende de lessen zelf groeien. ‘Waar
kinderen eerst nog terughoudend zijn
om vuile handen te krijgen zie je ze na
een aantal lessen enthousiast met beide
handen in de grond wroeten.’ Vervelen
doet het werk in elk geval nooit. ‘Het kan
natuurlijk gebeuren dat iets in een bepaald
tuintje niet opkomt. Om kinderen niet met
lege handen naar huis te laten gaan heb ik
een aantal reservetuintjes waar ik dan uit
kan oogsten. Die onderhoud ik zelf met een
aantal vrijwilligers.’ Ook is er een speciale
‘soeptuin’ bij De Weidemolen waar
alle verse ingrediënten voor een
lekkere pan soep groeien. ‘ Daar
kan ik lesgeven over hoe er van
al die producten een lekker
soepje wordt gemaakt. Zo zijn
we altijd bezig. Elk seizoen en
elke groep kinderen is weer
anders. Daardoor is geen dag
hetzelfde.’

Wilt u weten wat u zelf kunt doen? Kijk dan
op www.watermonsters.natuurenmilieu.nl
en klik dan in het menu op wat-kan-ik-zelfdoen-voor-waterkwaliteit.

www.zoetermeer.nl
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Zoetermeer op weg naar 2040
In gesprek met Margreet van Driel, wethouder Sociale zaken, Arbeidsmarkt, Citymarketing, Evenementen en Grondzaken
over de toekomst van Zoetermeer.
Als u de koers en richting voor een stad wilt bepalen heeft u een duidelijke stip op de
horizon nodig om te kunnen focussen. Die stip op de horizon wordt vastgelegd in de
visie Zoetermeer 2040. Een duidelijk beeld waar we als Zoetermeer naar toe gaan. Om
u een beeld te geven wat deze visie precies inhoudt licht het college van burgemeester
en wethouders de plannen de komende weken toe. Deze week Margreet van Driel,
wethouder Sociale zaken, Arbeidsmarkt, Citymarketing, Evenementen en Grondzaken.
‘Ik woon hier al 57 jaar en ben trots op de
nuchterheid en veerkracht van de stad.
Dat maakt Zoetermeer tot een breed
ontwikkelde, krachtige en energieke stad.’
Als wethouder citymarketing lanceerde
Margreet van Driel vorig jaar de belofte
‘Zoetermeer is de plek’. Inmiddels begint
die term goed in te dalen in de stad. ‘Bijna
iedere inwoner is trots op Zoetermeer.
Dat gevoel willen we versterken door het
te verbinden aan alles wat er in de stad
gebeurt. Van gezellige buurtjes en mooie
wijken, een regionale HBO-campus en
levendige binnenstad, tot mooie parken,
cultuur, extreme sporten en veel ruimte
voor ondernemen… Zoetermeer is de plek.
Door dit ook buiten de stadsgrenzen te
laten zien trek je niet alleen meer bezoekers
naar je stad, maar ook studenten en
bedrijven inclusief werkgelegenheid. En
dat is op korte en lange termijn, goed voor

de ontwikkeling van Zoetermeer en haar
inwoners.’
‘Investeren in de toekomst van onze stad
doen we niet alleen. Dit doen we samen met
organisaties en bewoners in alle wijken en
buurten. Bewoners weten als geen ander
wat er speelt in de wijk en wat er nodig
is. Als gemeente kun je de ideeën van
bewoners ophalen en de uitvoering ervan
faciliteren. Een mooi voorbeeld hiervan is
het project ‘Seghwaert Doet’, waarbij alle

bewoners een cheque ter waarde van €25,kregen die zij uit konden geven aan een
initiatief in de buurt. De initiatieven zijn door
bewoners bedacht én ze worden samen
uitgevoerd. Dat zorgt voor verbinding en
versterking van wijken en het verhoogt het
thuisgevoel van bewoners.’
Een stad waar u zichzelf thuis voelt is ook
een stad waar u mee doet en waar u zich
kunt ontwikkelen tot wie en wat u wilt zijn.
‘Je leert tegenwoordig niet meer voor een
vak wat je de komende veertig jaar blijft
uitoefenen’, schetst Van Driel de toekomst.
‘Dat hebben we onlangs goed gemerkt
doordat er door corona plotsklaps banen
verdwenen in de horeca, tegelijk kwamen
er meer banen in de logistieke sector. Als
gemeente wil je dan alle mogelijkheden

Reactie op de ontwerp visie Zoetermeer 2040
De gemeente hoort graag uw mening. De ontwerp visie Zoetermeer 2040 ligt ter inzage bij de
Omgevingsbalie in het Stadhuis-Forum aan de Engelandlaan 502. Iedereen kan tot en met 5
augustus 2021 zijn of haar mening over de ontwerp visie Zoetermeer 2040 inbrengen. Dat kan via
antwoord@zoetermeer.nl In de zienswijze kunt u aangeven met welke punten uit de visie u het wel
of niet eens bent en waarom. Vergeet niet uw naam en adresgegevens in uw reactie te vermelden.

bieden aan inwoners om zich te kunnen bijof omscholen. Samen met andere partners
in de stad zoals het UWV, werkbedrijf De
Binnenbaan, het Werkgevers Servicepunt,
ondernemers en het onderwijs helpen we
werkzoekenden aan een baan die bij ze past
en waar vraag naar is. Van verdwijnbanen
naar verschijnbanen.’

