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Zoetermeer past aantal regels aan
in de Plaatselijke Verordening
De Algemene Plaatselijke Verordening
(APV) bestaat uit een verzameling
van regels die ervoor zorgen dat de
stad netjes, veilig en leefbaar blijft.
De gemeente gaat de APV op een
aantal punten aanpassen. Voordat de
gemeenteraad daarover beslist, vraagt
de gemeente om uw mening.
Op doemee.zoetermeer.nl vindt u de vier
belangrijkste aanpassingen en u kunt
hierop reageren tot en met donderdag
14 april.

Kom naar buiten:
ontmoetingen in
de wijk
Een drankje doen en een praatje
maken op het terras in uw eigen
wijk? Dat kan de komende tijd bij
het mobiele pop-up terras van de
‘Kom naar buiten’ bus! We gaan
meer dan 40 keer de wijken in met
de ‘Kom naar buiten’ bus.
Weer ontmoeten, vieren, activiteiten
organiseren of gewoon even lekker
de deur uit. Samen met organisaties
in de wijken organiseren de
gemeente Zoetermeer en Buurtwerk
ontmoetingen bij, voor én met u. Met
als doel: ontmoeten, luisteren en
verbinden.
Benieuwd wanneer we in uw wijk zijn?
Kijk snel op
www.zoetermeer.nl/komnaarbuiten
voor meer informatie.

Deze APV regels gelden voor iedereen
binnen de gemeente Zoetermeer. Zo weet
u wat wel of niet mag. Er staat bijvoorbeeld
in dat u uw hond los mag laten lopen in
bepaalde gebieden, dat u geen ballonnen
mag oplaten en dat het veroorzaken van
geluidshinder niet is toegestaan. Met enige
regelmaat worden de regels aangepast en
geactualiseerd. Nu ook.
Nieuwe regels APV
Een van de nieuwe regels is de
mogelijkheid van de gemeente om
plaatsen buiten de bebouwde kom aan
te wijzen waar honden aangelijnd moeten
zijn. Op dit moment mogen honden
loslopen buiten de bebouwde kom.
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Dit kan in natuurgebieden voor problemen
zorgen bij fietsers, wandelaars en sporters.
Een andere wijziging in de APV is de
mogelijkheid voor slijterijen om, onder
voorwaarden, proeverijen te organiseren.
Daarnaast maakt de APV het straks

mogelijk om woningcorporaties een
maatregel op te leggen als een van hun
huurders voor woonoverlast zorgt. Zo kan
de gemeente een corporatie verplichten
een ernstig vervuilde woning schoon te
maken.

Bespaaractie huurders en Leddy in de wijk
Alle huishoudens met een huurwoning
krijgen wijk voor wijk een pakket
thuis bezorgd, met gratis energiebespaarproducten. De bespaaractie
loopt van februari tot mei 2022. Wilt
u weten hoe u snel en makkelijk
thuis kunt besparen op stroom en
gas? Mascotte Leddy is elke week in
een andere wijk, met bespaartips en
advies!

Zaterdag 26 maart is Leddy in Seghwaert
(Petuniatuin) van 10.00-14.00 uur. Dit is
ook een ruilmoment voor huurders met
een bespaarpakket. Meer informatie en
een handig ruilschema vindt u op de flyer
in het pakket.
Wilt u weten wanneer Leddy in uw wijk
is en wanneer en waar de ruilmomenten
zijn? Ga voor alle informatie naar:
www.energieloketzoetermeer.nl/led-actie.

Meldingen openbare ruimte? Gebruik de MijnGemeente app
Scheve stoeptegel, kapotte
lantaarnpaal of rotzooi in de berm? Of
valt u iets anders op in de openbare
ruimte? Meld het bij de gemeente! Zo
houden we samen de stad schoon,
veilig en leefbaar. Melden kan snel met
de MijnGemeenteapp.
Snel melden belangrijk
De openbare ruimte is de naam voor
plekken die wij allemaal gebruiken.
Pleinen, wegen, sportvelden, parken. Als
er iets mis is, moet u dat snel kunnen
melden. Een verzakte stoep, verdwenen
putdeksel of vuilnis op straat is niet
alleen vervelend, maar kan ook gevaarlijk
zijn. Als inwoner kunt u dit melden via
internet, telefonisch, bij de wijkpost en
de MijnGemeenteapp. Een foto van de
situatie en een korte omschrijving zijn
genoeg. Zodra de gemeente een melding

heeft ontvangen, nemen we deze in
behandeling.
Download de MijnGemeente app
De app is voor smartphones die werken
op iOS of Android. Download de app via
de Appstore, of via de Google Playstore.
Na het installeren van de MijnGemeente
app moeten gebruikers zich een keer
aanmelden. Daarna kunt u vanaf iedere
plek in Zoetermeer een melding openbare
ruimte te doen.
Geen smartphone?
Inwoners die geen smartphone hebben,
kunnen nog altijd een melding openbare
ruimte doen via
www.zoetermeer.nl/melding.
Spoedmeldingen kunt u buiten
kantoortijden en in het weekend
telefonisch doen via 14 079.

Deze week is het de week tegen
Racisme & Discriminatie. Een
onderwerp dat ook in Zoetermeer
belangrijk is. We willen een
inclusieve stad zijn waar iedereen
veilig kan wonen, werken en
ontspannen. Tijdens deze week
organiseren samenwerkingspartners
activiteiten met de thema’s: respect,
diversiteit en inclusie.
Als gemeente willen we ons blijven
inzetten op het bestrijden van
discriminatie en sociale uitsluiting,
door continu hierover het gesprek aan
te gaan. Daarbij maken we gebruik van
bestaande initiatieven en spelen we
nadrukkelijk in op de actualiteit.
Deze week zijn er verschillende
activiteiten rondom de week tegen
Racisme & Discriminatie. Neem
deel aan een workshop Inclusief
Communiceren bij Stichting iDb, luister
naar de lezing ‘De eerste bewoners uit
Suriname’ bij SHS Zoetermeer of breng
een bezoek aan de tentoonstelling
‘Respect!’ bij Museum De Voorde over
perspectieven in de hedendaagse
kunst.
Benieuwd naar alle activiteiten?
Meer informatie is te vinden op
www.zoetermeerinclusief.nl.

Nieuwe raadsleden per 30 maart
zijn bekend
We kunnen terugkijken op een goed
verlopen verkiezingsdag voor de
gemeenteraad en het referendum
Afvalbeleid. De nieuwe raadsleden
zijn bekend en inwoners hebben
zich uitgesproken tegen het nieuwe
afvalbeleid.

we een stem uitbrengen voor de
provinciale statenverkiezingen en de
waterschapsverkiezingen.

Alle openbare bekendmakingen vindt u
op overheid.nl/overuwbuurt
Ontvang alle bekendmakingen in uw buurt via de
Omgevings-alertapp of via de e-mailalert van www.overheid.nl.

Kap en herplant van
bomen?
n vindt
Alle aangevraagde kapvergunninge
n. De
rage
anv
u op www.zoetermeer.nl/kapa
n
inge
unn
verg
aangevraagde en verleende
vindt u op overheid.nl.

Veel dank aan alle vrijwilligers die
hebben geholpen als stembureaulid,
stembureauvoorzitter of teller. De
definitieve einduitslagen zijn nu bekend
en te vinden op
www.zoetermeer.nl/verkiezingen en
www.zoetermeer.nl/referendum.
De volgende verkiezingen zijn
op 15 maart 2023. Dan mogen

Wilt u een binnengekomen aanvraag of verleende
vergunning inzien?
Maak hiervoor een afspraak met de omgevingsbalie via
www.zoetermeer.nl/afspraakmaken
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Zoetermeer is de plek
De leukste
activiteiten!
Dit is de plek.

26
Het is vandaag
mrt
Nationale Dag van
de Muziek! Zoetermeer heeft
een verassend veelzijdig aanbod aan cultuur en muziek.
Poppodium Boerderij Progdreams IX
Op 25 en 26 maart vindt een
nieuwe editie van het
ProgDreams festival plaats. Het
indoor festival is uitgegroeid
tot een populair evenement
voor progliefhebbers én -muzikanten uit binnen- en buitenland. De prog-scene blijft
vernieuwen en ontwikkelen:
nieuwe bands ontstaan en
gevestigde namen werken
samen.

JJ Music House - R-YO Ready &
Bring me the Elephant
Bring Me The Elephant is een
Indierock coverband bestaande
uit leerlingen van Muziekschool
De Brug. Op zaterdag 26 maart
is hun debuutoptreden bij JJ
Music House. Het belooft een
spektakel te worden met allerlei verschillende nummers!
Maak u klaar voor covers van
onder andere Prince, James
Bay en Radiohead.
Stadstheater Zoetermeer The Hillbilly Moonshiners Play Mumford & Sons
Na de grote festivals en clubs
brengt de band The Hillbilly
Moonshiners hun tribute aan
de Britse folkband Mumford
and Sons op zaterdag 26 maart
naar het theater! De Neder
landse bluegrassband speelt
wereldhits, maar ook de minder
bekende songs en covers die
Mumford and Sons in hun liveshows ten gehore brengen.

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 vrijetijdsbesteding, woonplezier, wilt ondernemen of
studeren? Zoetermeer is de plek!
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Lente in Zoetermeer
Fluitende vogels, zonnestralen en bloeiende bloemenvelden, de lente is begonnen! Voor iedereen bij wie de lentekriebels al opkomen, hebben wij enkele tips op een
rijtje gezet om goed van start te gaan met uw lente in
Zoetermeer.

Binnen- en buitenactiviteiten voor kids

Terras bezoeken?

Dat kan zeker! Schuif lekker aan bij een van de vele horecagelegenheden in Zoetermeer. Met een beetje geluk
geniet u heerlijk van de voorjaarszon. Bent u in het
Stadshart en op zoek naar een leuk terras, bekijk het artikel ‘Lente in Zoetermeer’ op www.zoetermeerisdeplek.nl/
inspiratie. Hier vindt u een aantal terrastips!

Voor kinderen is er genoeg te doen in Zoetermeer! Nu de
lente is begonnen en het zonnetje schijnt kunnen kinderen weer genieten van buitenactiviteiten, zoals de speeltuin, kinderboerderij of spelen in het bos. Ook op een
regenachtige dag valt er genoeg te beleven. Denk aan de
indoor speeltuin Avontura, de bioscoop of breng een
bezoekje aan een museum.

Wandelen en fietsen door de stad en natuur

Fiets en wandel de lentezon tegemoet. Om de leukste
plekken van Zoetermeer te ontdekken zijn er verschillende wandel- en fietsroutes beschikbaar die door de
stad en het groen van Zoetermeer gaan. Op de website
kunt u alle wandel- en fietsroutes bekijken!

Kijk op
www.zoetermeerisdeplek.nl/
UITagenda voor meer informatie over alle activiteiten in de
stad.

www.zoetermeerisdeplek.nl

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

@zoetermeerisdeplek

Bureau Citymarketing via ditisdeplek@zoetermeer.nl

Activiteiten in de stad

In de stad worden er wekelijks leuke activiteiten georganiseerd. Van theatershows tot buitenevenementen, er is
voor iedereen wat leuks te doen. Benieuwd wat voor
activiteiten en evenementen er in de lente worden georganiseerd? Houd de UITagenda de aankomende tijd
goed in de gaten!
Benieuwd welke tips wij nog meer voor u hebben?
Bezoek onze website www.zoetermeerisdeplek.nl/tips!

www.zoetermeer.nl

Themapagina: Bouw aan de natuur
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Bouwen aan Natuur: Meer natuur dicht bij huis
Een mini - bos om de hoek
En toch is het gelukt. In Zoetermeer zijn
drie Tiny Forests gerealiseerd!
In een Tiny Forest (minibos zo groot als een tennisveld) leren kinderen vlak
bij hun school in een buitenleslokaal over de natuur. In een Tiny Forest kunt
u ook ontspannen en andere mensen ontmoeten. Nu bijna twee jaar geleden
besloot de Gemeente Zoetermeer om samen met IVN -Natuureducatie ook in
Zoetermeer drie Tiny Forests aan te gaan leggen. Met een subsidiebijdrage
vanuit de Provincie Zuid-Holland. Via de krant vroegen we aan Zoetermeerders
waar ze kansen zagen voor het realiseren van een Tiny Forest. We kregen veel
reacties met ideeën. Helaas bleken de meeste plekken niet geschikt. Omdat er
bijvoorbeeld geen school in de buurt was, er bouwplannen in de maak waren of
te weinig ruimte was om een bos aan te leggen.

■ Een minibos in de tuin
Heeft u lentekriebels en wilt u uw tuin
opfleuren? Een mini-bos kan ook in de
tuin. Dit noemen we een Tuinyforest.
Een Tuinyforest is op maat gemaakt voor
in uw tuin. Op www.ivn.nl/tuinyforest
leest u hier meer over.
Is een mini-bos in de tuin u een beetje te
veel? Dan kunt u ook een of twee kleine
bomen in uw tuin planten met bloeiende
struiken en een bloemenborder. Kies
voor bomen, struiken en bloemen die op
verschillende tijden bloeien. Zodat bijen
en hommels die nu uit hun winterslaap
komen, kunnen aansterken en nectar
kunnen vinden in uw tuin tot in het najaar.

■ Waar let u op bij het kopen van nieuwe planten?

Jakobien Groeneveld, wethouder
Openbare Ruimte en Groen: ‘Hoe mooi
is het dat kinderen hun eigen mini bos
hebben aangeplant. Ik ben ontzettend
trots dat er nu drie Tiny Forests in
Zoetermeer staan. Voor kinderen is
het belangrijk dat zij van de natuur
kunnen leren. Daarom zijn alle drie
de Tiny Forests in de buurt van een
basisschool. Het is een mooie manier om
van de natuur te genieten en elkaar te
ontmoeten.’

Meester Verwers en kinderen die
meededen aan een activiteit op de
Hof van Seghwaert hebben ideeën
aangedragen voor het ontwerp van
het Tiny Forest. Vol trots zijn de ideeën
gedeeld met de buurt. In goed overleg
is het een Tiny Forest geworden waar
kinderen kunnen leren over wat je als
mens kunt eten uit de natuur en wat
alleen dieren kunnen eten. Het bos heeft
de vorm van een peer gekregen.

Noordhove: Het Boslokaal

In het Floriadepark bleek nog ruimte voor
een Tiny Forest. Scholen IKC- Floriant
en IKC- De Waterlelie bleken enthousiast
om vlakbij een buitenleslokaal aan te
leggen. Bij de participatie ronde bleken
ook buurtbewoners enthousiast om
betrokken te zijn bij het Tiny Forest. Met
elkaar is het ontwerp tot stand gekomen
en ingepast in het gedachtengoed van
de Floriade 1992. Vol enthousiasme
is ook dit Tiny Forest samen met
buurtbewoners en de leerlingen van
Floriant en De Waterlelie aangeplant.

Een enthousiaste buurtbewoonster
diende het initiatief in om een Tiny
Forest aan te leggen in de buurt van de
wijktuintjes en Basisschool De Buut en
IKC- De Baanbreker. De scholen waren
direct enthousiast. Het Tiny Forest is
samen met de kinderen van de scholen
ontworpen en gerealiseerd op het veld
naast de scholen. In het buitenlokaal
staat een boom vernoemd naar de
initiatiefneemster: ‘de Maaike boom.’

Seghwaert: Het Hofbosje
Vrijwilligers van Perengaard ‘Hof van
Seghwaert’, namen het initiatief om een
Tiny Forest-voedselbos aan te leggen
vlak bij de Hof.
Leerlingen van IKC- De Hofvijver,

Rokkeveen: Florafun

Wilt u ook betrokken zijn bij een van
de Tiny Forests? Neem dan gerust
contact op met een van de scholen
in de buurt van het Tiny Forest. Zij
helpen u graag verder.

Wanneer u nieuwe planten koopt, let er
dan op dat de jonge planten bloemen
krijgen met zichtbare stuifmeeldraden.
Zo kunnen bijen en vlinders
gemakkelijk bij de nectar. Wanneer u
de stuifmeeldraden niet kunt zien of u
ziet ze diep in de bloem verscholen,
dan kan een insect er niet bij of zit er
geen nectar in de bloem. Helaas wordt
er in veel tuinwinkels gif gebruikt om

beestjes in de winkel te voorkomen.
Bijen, vlinders en andere insecten
worden van deze gifstoffen ziek en
verward en gaan er tenslotte dood
aan. Hiermee komen de bijen, vlinders
en andere insecten van de regen in
de drup, terwijl u de intentie had ze te
willen helpen. Koop liever biologische
planten of vraag stekjes uit de tuin van
vrienden, kennissen of buren.

■ Een groener Nederland begint in uw eigen tuin
Zoetermeer is lid van Stichting
Steenbreek I Samen van verstening naar
vergroening (www.steenbreek.nl)
om een groene, biodiverse en
klimaatbestendige leefomgeving te
stimuleren.
Van 21 maart tot en met 31 oktober 2022
doen we als Zoetermeer mee met het NK
Tegelwippen. Dus stenen eruit en groen
erin! Iedereen kan meedoen door tegels
te wippen in z’n eigen (gevel)tuin.
Meer informatie vindt u op
www.nk-tegelwippen.nl. Wanneer
tegels worden vervangen door
gras, bloemperken, bomen en
geveltuinen, wordt Zoetermeer meer
klimaatbestendig, behaaglijker voor
insecten en dieren, koeler op warme
dagen én veel mooier!
Door de verandering van het klimaat
komen ook in Zoetermeer vaker hevige
regenbuien en lange periodes van hitte
en droogte voor. Dat zorgt vooral in een

versteende omgeving
voor problemen
als hittestress en
wateroverlast. Stenen
warmen op en laten
geen regenwater
door waardoor het riool overbelast raakt
en lage punten onderlopen. Meer groen
helpt om deze overlast te voorkomen.
Meer tuintips en achtergrondinformatie
leest u op de website van Nl Vergroent
via www.onswater.nl/
groene-en-watervriendelijke-tuin

