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Zelfbrengdepot
weer open zonder
afspraak

Prikken
zonder
afspraak
op stadhuis
Zoetermeer

Prik zonder afspraak!
Check hier de pop-up vaccinatielocaties voor deze week

De GGD start in Zoetermeer in het StadhuisForum een mobiele vaccinatielocatie. Vanaf
woensdag 29 september kunnen mensen
terecht voor hun vaccinatie. Ze zijn open op
woensdagen van 9.00 uur tot 16.00 uur. U vindt
de locatie via de ingang van het stadhuis aan
het perron van de RandstadRail.
Voorlopig is de locatie open op 29 september, 6,
13 en 20 oktober. Zoek de actuele informatie over
locaties en tijden op via de QR code.

Pfizer-vaccin
vanaf 12 jaar

Heb je een ID
neem deze mee!

De Eilandenbuurt van Oosterheem vierde
afgelopen zaterdag met elkaar feest. De
burgemeester en wethouder Ter Laak
openden de festiviteiten die in het teken
stonden van gezelligheid, elkaar (beter)
leren kennen en onderlinge verbinding.

‘Om prettig samen te wonen in een buurt
is het van belang je buren te kennen en
samen af en toe iets te organiseren. Blij dat
het, weliswaar met de nodige maatregelen,
weer kan, belangrijk.’
Samen maken we de wijk
Het feest is onderdeel van activiteiten
vanuit wijkgericht werken. Bewoners
ervaren elke dag het leven in de wijk. Zij
weten wat er speelt en wat er nodig is

om de leefomgeving zo prettig, veilig en
gezellig mogelijk te maken. Juist naar die
ervaringen is de gemeente Zoetermeer op
zoek, om de initiatieven voor de buurt goed
te laten aansluiten. De gemeente hoort
graag welke ideeën of initiatieven bewoners
hebben voor hun wijk of buurt. Bewoners
uit de wijk Oosterheem kunnen deze delen
met wijkregisseur Susanne van Veen via
oosterheem@zoetermeer.nl

Hulp met het coronatoegangsbewijs
Vanaf komende zaterdag is het op
sommige plekken verplicht op een
coronatoegangsbewijs te laten zien.
Bijvoorbeeld in cafés en restaurant,
op festivals, sportwedstrijden,
bioscopen en theaters. U krijgt een
coronatoegangsbewijs als u twee prikken
heeft gehad, corona heeft gehad en
weer beter bent of een negatieve test
hebt van maximaal 24 uur oud. Het

Onze openingstijden leest u op
www.zoetermeer.nl/grofvuil

Janssen-vaccin
vanaf 18 jaar

Feest in de Eilandenbuurt!

Goede organisatie
De dag is georganiseerd door bewoners
in samenwerking met organisaties zoals
Buurtwerk, Perron 1 en de gemeente
Zoetermeer.
‘Het was een mooi buurtfeest dat goed
georganiseerd was door de bewoners
samen met Buurtwerk en de gemeente’,
blikt burgemeester Michel Bezuijen terug.

Vanaf 25 september worden er een
aantal coronaregels versoepeld.
Dit betekent ook dat u weer zonder
afspraak uw grofvuil kan brengen
op het Zelfbrengdepot. Vergeet bij
uw bezoek niet uw milieupas mee te
nemen. Zonder uw milieupas kunnen
wij u helaas niet op het terrein toelaten.

Check de QR

bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid

Buurtbewoners konden actief meedoen
met sport en spel. Daarnaast was er de
kans om te spreken met de burgemeester
en de wethouder tijdens een meet and
greet. Op de informatiemarkt konden
bewoners terecht voor informatie en advies
over bijvoorbeeld geldvragen.
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coronatoegangsbewijs kunt u zelf op
uw mobiele telefoon zetten. Met de
Coronacheck-app.
Coronacheck op papier
Heeft u geen smartphone of app? Dan
kunt u een toegangsbewijs ook uitprinten.
Dit kan via coronacheck.nl/print. Of u
kunt het bewijs via de post krijgen. Bel
daarvoor het telefoonnummer 0800-1351.

Veel inwoners krijgen gelukkig hulp van
familie en vrienden met het aanvragen
van de coronatoegangspas. Komt u er
niet uit? Ga dan langs bij de Digitale
Hulpbalie in het Stadhuis-Forum. Zij
helpen u graag met al uw vragen. Ze zijn
iedere vrijdag open van 14.00 tot 16.00
uur. Een afspraak maken is niet nodig.
Neem wel uw paspoort of ID en uw
DigiDgegevens mee.

Bewoners en
ambtenaren
samen op stap
Wijkwethouder Margreet van Driel
en wijkregisseur Sandra Rispens
gingen vorige week op pad met
inwoners. Ze hielden een schouw in
de omgeving van het Sandrinapad. Er
werd onder andere gesproken over de
herstructurering, de verkeerssituatie,
rattenbestrijding, afvalbakken,
zwerfafval en groenonderhoud in het
gebied.

Wat er speelt
‘Een schouw is een goede manier
voor bewoners om te laten zien wat
er speelt in de omgeving, zij zijn
immers de experts in de wijk’, aldus
de wijkregisseur. ‘Daarnaast hebben
ambtenaren de tijd om goed in te gaan
op vragen en kunnen zij uitleggen
waarom er bepaalde keuzes worden
gemaakt over bijvoorbeeld het wel of
niet plaatsen van een drempel of het
snoeibeleid in de stad.’
Dat er veel speelt in deze omgeving
bleek wel uit de levendige gesprekken.
Ook diverse raadsleden waren
aanwezig. Bewoners ervaarden het
als positief om te kunnen laten zien,
waar ze nu precies zo’n moeite mee
hebben in hun wijk. In oktober vindt
er een vervolgbijeenkomst plaats. Dan
worden de opgehaalde punten uit de
schouw verder besproken.

Van de gemeenteraad
Maandag 27 september
commissievergaderingen

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. Meer informatie over
het spreekrecht vindt u op www.raadzoetermeer.nl (Denk & doe mee’ – inspreken).

Op maandagavond 27 september vergaderen de commissies Plenair, Samenleving
en Stad. Deze vergaderingen vinden plaats op het Stadhuis in de raadzaal en
commissiezaal. De commissie Plenair begint om 19.30 uur, de commissies Samenleving
en Stad beginnen om 20.10 uur.
Onderwerpen en internetuitzending
Wilt u weten welke onderwerpen worden besproken? Bekijk dan de meest actuele
agenda en bijbehorende stukken in de kalender in het raadsinformatiesysteem iBabs
via www.raadzoetermeer.nl. Hier kunt u de vergadering ook live volgen via internet of
terugkijken (ook met ondertiteling) op een moment dat het u uitkomt.

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!

Maak gebruik van uw spreekrecht
Wilt u van uw spreekrecht gebruikmaken? Aanmelden voor het spreekrecht kan tot op

Volg de raad
@raadzoetermeer

GemeenteraadZoetermeer

De griffie ondersteunt de gemeenteraad • 14 079 • griffie@zoetermeer.nl • www.zoetermeer.nl/gemeenteraad
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Postbus 15
2700 AA Zoetermeer
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/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

Meldpunt Bezorgd, tijdens kantooruren
088 - 900 4000

Wegwerkzaamheden
www.zoetermeer.nl/
	
wegwerkzaamheden

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.

Zoetermeer is de plek
De leukste
activiteiten!
Dit is de plek.

René van Kooten
en Shifting
Daylight

24
sep

Shifting Daylight is terug met
een nieuw album én een
nieuwe voorstelling: Gemmae.
In Gemmae gaan Bram, Ingmar
en Zoetermeerder René van
Kooten in hun muziek en verhalen dieper in op de haastige reis die het leven soms lijkt
te zijn. Een inspirerende reis vol
dromen, hoop, liefde en groei,
maar ook één van afscheid,
verval, angst, onrust en verlies.
Waar vind je houvast en hoe
bepaal je wat echt belangrijk is
in een tijd van zoveel ‘moeten’?
Deze vrijdagavond te zien in
het Stadstheater Zoetermeer!

Historisch Festival 25 t/m 26
sep
Zoetermeer
Festival Historisch
Zoetermeer viert in 2021 het
tienjarig bestaan met een
geweldige programmering!
Kom op 25 én 26 september
2021 naar Zoetermeer centrum
en beleef de duizendjarige
geschiedenis van deze
stad. Bezoek de kampementen,
geniet van de live muziek,
maak een rondrit op een koets
en beleef spectaculaire shows
en de historische markt!

25
Burendag 2021
sep
25 september is
het weer Burendag! In deze tijd
is het belangrijk dat we elkaar

weer op een veilige manier
ontmoeten en samen dingen
ondernemen. We willen je
daarom uitdagen om op zaterdag 25 september een sportieve of culturele activiteit te
organiseren voor jouw straat of
buurt. Kijk op www.burendag.nl/
voorbeelden om inspiratie op te
doen.

26
Geuzendag
sep
De Nationale
Sportweek is van start! Deze
week, volop in het teken van
sport en bewegen, werd afgelopen zondag afgetrapt met
een Adventure Run. Ook de
komende dagen staan er leuke
activiteiten op de agenda,
zoals de Geuzendag! U kunt
meedoen met verschillende
activiteiten in Zoetermeer.
Zoals wandelen, fietsen, mountainbiken, cyclocross, de jeugdspelen en de Geuzendag
Instawalk. Ontdek alle activitei-

WK 38

ten, tijden en locaties in de
UITagenda!

27
Architectuursep
wandeling Stads
centrum Bovenstad met gids
Gaat u mee op tijdreis door
New Town Zoetermeer? In deze
reeks ommetjes gaat uw gids
terug in de tijd door de stad en
vertelt zij aan de hand van de
architectuur haar (bouw)
geschiedenis. Wandel maandag mee en ontdek de woonwijk Stadscentrum.

Festival WKND
Festival WKND

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

29
sep

www.zoetermeerisdeplek.nl

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

@zoetermeerisdeplek

Bureau Citymarketing via ditisdeplek@zoetermeer.nl

22 -SEP - 2021

zorgt ervoor dat u nog gezellig kunt nagenieten
van de CultuurZomer editie met een swingende
livestream op woensdag 29 september van
19.00 uur - 22.00 uur vanuit de prachtige (buiten)locatie Het Wapen van Zoetermeer!
Bekijk de UITagenda
Op www.zoetermeerisdeplek.nl/agenda vindt u
het overzicht van alle aankomende evenementen en activiteiten in Zoetermeer. Let op: enkele
activiteiten en evenementen vragen om
coronatoegangsbewijzen.

UITfestival Zoetermeer 2021
Het UITfestival Zoetermeer 2021 zit er alweer
op! Van 10 t/m 19 september werd het culturele seizoen afgetrapt met leuke activiteiten
door heel de stad. Van een culturele wandeling
langs zes culturele plekken in Zoetermeer tot
theater, dans, zang, film en workshops in de
wijken, het was weer feest dit jaar!

Dansers tijdens de culturele wandeling bij Kunstgarage
Franx door Richard Jetten.

www.zoetermeer.nl
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Programma 9 oktober evenement

‘Entree, maak het mee!’
Deze pagina staat volledig in het
teken van het evenement ‘Entree,
maak het mee’. Op 9 oktober bent
u van 12:00 tot 16:00 uur van harte
welkom op het terrein van het
Boerhaavebuilding, Boerhaavelaan 33
in Zoetermeer. En reken maar dat we
wat te vertellen hebben. Want na alle
voorbereidingen achter de schermen,
gaat de fysieke ontwikkeling eindelijk
van start. We nemen u mee in de
verdere plannen van deze bijzondere
gebiedsontwikkeling tussen station
Zoetermeer en de binnenstad. Wat gaat
u daar eigenlijk van merken? En kan
deze nieuwe woonwijk straks iets voor
u betekenen? Ook dat vertellen we u
tijdens het evenement. En natuurlijk
zijn we ook benieuwd naar uw ideeën.
Kom daarvoor naar de Entreetent van
de gemeente. De tent is te herkennen
aan het Entree logo.
We zijn in een belangrijke nieuwe fase
beland. De overeenkomsten tussen
de gemeente en de eigenaren worden
getekend. Hierin staan de financiële
afspraken over de openbare ruimte en het
ruimtelijk kader waarbinnen de eigenaren
hun plannen verder kunnen gaan
uitwerken. Om 12:30 uur trapt wethouder
Rosier de feestelijke middag samen met
alle eigenaren af.
Schetsmaquette
Alle eigenaren zijn aanwezig op 9
oktober, waar zij een tipje van de sluiter
oplichten over hun plannen. Zij hebben
hun eigen tenten, en hun bouwlocaties
zijn ook te zien in de schetsmaquette.
De schetsmaquette is in samenwerking

ZATERDAG 9 OKTOBER 2021

met de gemeente en de eigenaren
gemaakt; hij is wel 3,5 meter groot. In
de schetsmaquette ziet u de bestaande
aangrenzende bebouwing van Meerzicht
en Driemanspolder, met daartussen
Entree. Het structuurontwerp voor de
openbare ruimte is daarin schetsmatig
weergegeven. Ook zullen de bouwlocaties
op schetsniveau worden ingevuld. Met de
voortgang van de ontwikkeling wordt de
maquette de komende jaren aangepast.
Zo ontstaat een steeds beter beeld van
Entree.
Naast de schetsmaquette is er een
stadsmaquette in het Boerhaavebuilding
aanwezig. Een club vrijwilligers is op dit
moment druk bezig met de restauratie. De
Schatbewakers lichten daar het nodige
over toe.
Brandweer
Ook de brandweer mag niet ontbreken
op het evenement. De kazerne in de

binnenstad wordt namelijk verruild voor
een nieuwe kazerne aan het Abdissenbos.
Om een spetterend entree te maken,
geeft de brandweer meerdere demo’s op
9 oktober. Heeft u ook altijd al eens een
vlam in de pan willen doven? Dit is uw
kans!
Zodra het schetsontwerp van de nieuwe
kazerne klaar is, presenteren we de
plannen aan de buurt. Voor vragen over
de komst van de brandweer kunt u
terecht in de Entreetent van de gemeente.
Club Entree
Het duurt nog jaren voordat onze nieuwe
stadswijk helemaal af is. Toch willen
we graag dat u nu al kunt genieten van
een levendig Entree. Daarom komen er
tijdelijke voorzieningen. Wie weet krijgen
ze straks een plek in de definitieve
situatie. Op het evenement laten we alvast
wat eerste ideeën zien.
Heeft u ook een leuk idee of zoekt u een
plek voor een initiatief dat past in een
stadswijk als Entree? Daar is Club Entree
voor in het leven geroepen, een platform
dat initiatieven voor Entree verzamelt.
Loop even langs tijdens het evenement bij
de tent van Club Entree.
Openbare ruimte
De komende tijd gaan we het
structuurontwerp van de openbare ruimte
verder uitwerken. Er is nog veel te doen
op dit gebied. Op 9 oktober laten we u
zien waar we staan. Heeft u nog ideeën
over de uitwerking van de plannen? En
vindt u het leuk om mee te denken in
de klankbordgroep openbare ruimte?
Meldt u dan aan bij de Entreetent van de
gemeente.

Doorsnede van de nieuwe Stadswijk Entree met in het midden de stadsstraat Afrikaweg. Fotocredit: LOLA Landscape Architects / BURA urbanism

Stationsgebied
Het team dat zich buigt over de
transformatie van het stationsgebied
is natuurlijk ook van de partij op het
evenement. Zij vertellen graag over de
plannen in en rond het station. De eerste
stap is het realiseren van de stationshal
aan de Noordzijde van de Mandelabrug
met een overdekte fietsenstalling. Op
9 oktober worden de plannen ook
op het station zelf toegelicht. Vanaf
het evenemententerrein lopen we op
verschillende tijden naar het station. Op
het terrein bij de tent van het station
kunt u zich aanmelden voor deze miniexcursie.
Plezier voor de kids
De (toekomstige) Zoetermeerdertjes
kunnen hun lol op op de 9e. Er zijn
kleurplaten, een zweefmolen en je kan
kennismaken met de brandweer.
Bioscoop
Liever een filmpje pakken met popcorn
erbij? In de openluchtbioscoop is een
animatiefilm over Entree te zien en
tonen de eigenaren de beelden van hun
plannen.
Knooppunten audiotour
Tijdens een audiotour loopt u op het
evenemententerrein met een koptelefoon
langs tien knooppunten met het verhaal
van Entree. Bij ieder knooppunt staat
een bord met een korte omschrijving en
een QR-code. Wanneer u de code scant,
start de informatie voor het betreffende
knooppunt.
Coronamaatregelen
We kijken er erg naar uit u eindelijk
weer in levenden lijve te kunnen
ontmoeten. Uiteraard nemen we de
coronamaatregelen in acht. We vragen
u daarom om een vaccinatiebewijs,
een negatieve testuitslag of een
bewijs van herstel mee te nemen.
Alleen een negatieve testuitslag
via www.testenvoortoegang.org wordt
geaccepteerd.
LET OP: een negatieve uitslag van een
zelftest voldoet niet. Bij de ingang staan
dispensers om uw handen te desinfecteren
en eenmaal op het terrein is ruimte genoeg
om afstand van elkaar te houden.

AANMELDEN
Aanmelden is verplicht.
Dat kan vooraf of op de dag zelf
via deze link:
www.entreezoetermeer.nl/
evenement
Er zit een beperking op
het aantal bezoekers.

www.zoetermeer.nl
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Toegankelijkheidsraad Zoetermeer klaar voor
tweede termijn
Lindeboom. ‘Grote centrale ruimtes op
stations zijn bijvoorbeeld voor mensen
met een visuele beperking slecht te zien.
Daarvoor heeft ProRail speciale lijnen
aangebracht. Wij kijken vervolgens of
ook de routing en bebording goed zijn
aangebracht. Iedereen moet zoveel
mogelijk zelfstandig deel kunnen nemen
aan het openbaar vervoer in de stad.’
Lindeboom ziet door de jaren heen steeds
meer veranderingen en verbeteringen.
‘Winkels worden meer toegankelijk en ook
pinapparaten zijn steeds vaker mobiel en
zitten niet meer vast aan de toonbank. Zo
kunnen klanten in een rolstoel ze op hun
schoot kunnen zetten bij het betalen.’

De Toegankelijkheidsraad
De Toegankelijkheidsraad Zoetermeer
bestaat momenteel uit zeven personen. Een
aantal daarvan is ervaringsdeskundige. ‘We
hebben mensen met een visuele beperking,
een auditieve beperking, een motorische
beperking, een vertegenwoordiger van de
ouderenorganisaties en een bouwkundige’,
vertelt Lindeboom enthousiast. Zelf heeft
hij een lange sociaal/juridische loopbaan
in de sociale zekerheid, waarvan de
laatste jaren als arbeidsdeskundige. ‘Als
voorzitter probeer ik recht te doen aan elke
beperking.’
De leden van de toegankelijkheidsraad van links naar rechts: Isabella Willems, Schalk Bontebal, Theo Baijer, Aleidus Aalderink, Erica
Wouterloot, voorzitter Hans Lindeboom.
Zoetermeer zo toegankelijk mogelijk
maken voor inwoners of bezoekers met
een beperking; dat is de missie van de
Toegankelijkheidsraad Zoetermeer (TR).
De Toegankelijkheidsraad Zoetermeer
is een onafhankelijk adviesorgaan
wat is ingesteld door het college van
burgemeester en wethouders van de
gemeente Zoetermeer in juli 2017.
Onlangs is de Toegankelijkheidsraad
begonnen aan de tweede termijn.
Hans Lindeboom is vanaf het begin
voorzitter van de Toegankelijkheidsraad.
‘Vanaf de eerste motie naar aanleiding van
het verdrag van de Verenigde Naties ben ik
betrokken’, legt hij uit. ‘Voorafgaand aan de

Toegankelijkheidsraad reikten wij als Jury al
jaarlijks de toegankelijkheidsprijs uit.’
Fysieke en digitale toegankelijkheid
Als Toegankelijkheidsraad kijkt men hoe
het gesteld is met de toegankelijkheid van
Zoetermeer. ‘Dan gaat het niet alleen om
de bestrating, maar ook om de fysieke
toegankelijkheid van gebouwen binnen
en buiten, en de openbare ruimte in de
stad.’ Maar er is meer. ‘Ook kijken we hoe
het gesteld is met de communicatie in de
stad’, legt Lindeboom uit. ‘Tegenwoordig
gaan veel processen digitaal. Dan kijken
we hoe toegankelijk een website is voor
iemand die visueel beperkt is, of hoe
iemand met een auditieve beperking

toch kan communiceren met de mobiele
telefoon door middel van een tekstfunctie.
Ook openbare toiletten, stembureaus
en sportfaciliteiten zoals een gymzaal of
zwembad worden bekeken.’ En dat gebeurt
niet zonder succes. ‘Het nieuwe zwembad
wordt toegankelijk voor hulphonden ter
ondersteuning en er wordt een speciale
ruimte ingericht waar deze hulphonden
rustig kunnen wachten.’
Het ov onder de loep
Ook het openbaar vervoer wordt door
de Toegankelijkheidsraad getoetst. ‘Zijn
de stations goed toegankelijk en zijn er
looproutes aangebracht voor mensen
met een visuele beperking’, vervolgt

Over de samenwerking met de gemeente,
die Lindeboom redelijk vindt: ‘Soms
moeten we wat aandringen, maar over het
algemeen worden zaken die wij aandragen
goed opgepakt. Bij grote projecten als het
nieuwe zwembad en station Lansingerland
zijn we vanaf het begin betrokken
geweest. Dat werkt goed en bespaart
de gemeente ook kosten omdat er geen
wijzigingen achteraf moeten worden
aangebracht. We hopen die samenwerking
ook bij toekomstige projecten, zoals het
toekomstige station van de Entree bij de
Mandelabrug, op dezelfde manier voort te
kunnen zetten.’

Gymworld: een toegankelijk gebouw voor iedereen
Met twee mindervalidentoiletten,
liften, geleidelijnen en meer voldoet
het nieuwe gebouw Gymworld
ruim aan alle eisen van de Integrale
Toegankelijkheids Standaard (ITS).
Vorige week plakte wethouder Ingeborg
ter Laak samen met leden van de
Toegankelijkheidsraad de ITS-sticker bij
het gebouw. Zo wordt zichtbaar dat het
pand toegankelijk is voor alle inwoners,
met en zonder beperking.
‘Gymworld is een goed voorbeeld van hoe
toegankelijkheid is meegenomen vanaf de
bouwplannen’, vertelt wethouder Ingeborg
ter Laak (Sport, zorg en welzijn). ‘Het

resultaat is een gebouw dat voldoet aan
de Integrale Toegankelijkheids Standaard.
Als plus staat op beide verdiepingen een
MiVa toilet volgens de Zoetermeerse
Standaard. Dit betekent dat het toilet van
beide kanten te gebruiken is in plaats van
een kant.’
Aanbevelingen Toegankelijkheidsraad
Gymworld ontving vorig jaar al het
certificaat van de ITS, maar het
officiële moment heeft vanwege
de coronamaatregelen tot nu
moeten wachten. De leden van de
Toegankelijkheidsraad zijn ook zeer
tevreden met het resultaat. ‘Overal is over

nagedacht. Ben je slecht ter been, zit
je in een rolstoel of ben je doof of blind,
Gymworld is voor eenieder toegankelijk.’
De Toegankelijkheidsraad is een
onafhankelijke raad die het college
van burgemeesters en wethouders
advies geven. Zo dragen zij bij aan
een Zoetermeer dat op alle gebieden
van de samenleving zo toegankelijk
mogelijk is of gaat worden. In het
najaar van 2020 hebben zij een aantal
aanbevelingen gedaan die opgepakt zijn
door de gemeente en de aannemer. Er
is bijvoorbeeld een extra geleidelijn voor
blinden en slechtzienden bij het kunstwerk
aangebracht.

Toegankelijkheid in
Zoetermeer
De gemeente Zoetermeer wil zorgen
dat openbare gebouwen en de
leefomgeving voor iedereen goed
bereikbaar en toegankelijk zijn. Meer
over toegankelijkheid in Zoetermeer en
de Toegankelijkheidsraad is te vinden op
www.zoetermeer.nl/toegankelijk.
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Gemeente zoekt contactpersonen van
algemene kindergraven in Zoetermeer
Bent u nabestaande van een kind
dat begraven is in een algemeen
kindergraf? Of een contactpersoon?
Zou u dan contact op willen nemen
met crematorium Meerbloemhof (zij
verzorgen de administratie van de
begraafplaats voor de gemeente) om
uw actuele contactgegevens door
te geven? Sinds kort is het namelijk
mogelijk om een algemeen kindergraf
te verlengen met 5 of 10 jaar. We willen
u graag persoonlijk informeren over de
mogelijkheden. We begrijpen uiteraard
dat dit een lastig onderwerp voor u kan
zijn en dat het emoties en verdriet bij u
kan oproepen.
Algemene en particuliere kindergraven
Zoetermeer heeft twee gemeentelijke
begraafplaatsen; begraafplaats Hoflaan
en begraafplaats Binnenweg. Een deel
van deze begraafplaatsen bestaat
uit kindergraven. Dit kunnen zowel
algemene kindergraven zijn als particuliere
kindergraven. Particuliere graven werden
uitgegeven voor 30 jaar en konden
telkens met 10 jaar worden verlengd.
Sinds 2016 worden deze graven voor
10, 20, 30 of 40 jaar uitgegeven met
steeds een mogelijkheid tot het verlengen
van deze termijn met 5, 10, 15 of 20
jaar. Algemene kindergraven werden
uitgegeven voor 10 jaar en er bestond tot
2020 geen mogelijkheid om deze graven
te verlengen. Het beleid van de gemeente
is veranderd. Daardoor is verlengen nu
wel mogelijk. De algemene kindergraven
worden uitgegeven voor 10 jaar en kunnen
telkens met 5 of 10 jaar worden verlengd.
Brief van de gemeente in 2023
Op beide begraafplaatsen zijn nog geen
algemene kindergraven geruimd, dit blijft
in ieder geval zo tot 2024. Nabestaanden
(contactpersonen) ontvangen begin
2023 een brief van de gemeente over
de mogelijkheid om het algemeen
kindergraf te verlengen met 5 of 10 jaar.
Contactpersonen kunnen aangeven of zij
kiezen voor de optie verlengen van het
graf of kiezen voor ruimen van het graf.
De kosten voor het verlengen met 5 jaar
zijn ongeveer €225 euro en voor 10 jaar
verlenging is dit ongeveer €450 euro.

Gemeente op zoek naar nabestaanden
Waarom dan nu al deze oproep als
contactpersonen pas in 2023 een brief
van de gemeente ontvangen? Sommige
algemene kindergraven zijn al heel oud
(soms meer dan 60 jaar). De gemeente
heeft geen actueel adressenbestand van
deze contactpersonen. Het kan zijn dat
een deel van deze mensen inmiddels is
verhuisd. Hierdoor wordt het lastig om
iedereen te bereiken. Daarom plaatsen wij
deze oproep nu al, om met zoveel mogelijk
nabestaanden in contact te kunnen komen
voor het geven van verdere informatie
en de opties voor verlenging. Binnenkort
worden er ook borden geplaatst op
beide begraafplaatsen met de oproep
aan contactpersonen van een algemeen
kindergraf om contact op te nemen met de
administratie van de begraafplaats.

Doorgeven van gegevens en
reservering
Bent u nabestaande of was u
contactpersoon van een algemeen
kindergraf? Dan horen wij dit heel graag
van u. U kunt contact opnemen met
crematorium Meerbloemhof, telefonisch
via 079-3229311 of via het mailadres
meerbloemhof@monuta.nl, o.v.v.
algemeen kindergraf. U ontvangt dan
een formulier waarop u uw gegevens
kunt invullen. Gaat u in de komende
tijd verhuizen? Geef dan uw gewijzigde
adresgegevens zo spoedig mogelijk aan
ons door.
Dit geldt overigens voor iedereen
die dit leest. Heeft u een graf op de
begraafplaats? Geef wijzigingen van uw
contactgegevens altijd aan ons door

zodat wij u kunnen bereiken als dat
nodig is.
De bij ons bekende contactpersonen
van een algemeen kindergraf, waarvan
de termijn van 10 jaar is verstreken,
ontvangen in 2023 een brief van de
gemeente. Wilt u al eerder aangeven dat
u het graf wilt verlengen? Dan kunt u dit
doen bij crematorium Meerbloemhof. U
doet dan eigenlijk alvast een reservering
voor deze verlenging. U betaalt hier dan
nu nog geen kosten voor, die gaan pas
in per 1 januari 2024. Ook ontvangt u
dan alsnog daarover een brief van de
gemeente in 2023. U bevestigt in deze
brief dan uw reservering.

Meer informatie
Bent u nabestaande van een kind dat begraven is in een algemeen
kindergraf en heeft u misschien vragen over deze informatie?
Dat kunnen wij ons goed voorstellen. Neemt u dan gerust contact op met
de gemeente om uw vragen te bespreken. Dat kan telefonisch via 14079 op
werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur (u kunt vragen naar de heer R.M. Gillissen of
de heer C. van Peufflik) of u kunt uw vraag
per mail stellen via begraafplaatsen@zoetermeer.nl.
Meer informatie over de begraafplaatsen in Zoetermeer vindt u op www.
zoetermeer.nl/begraafplaatsen.

