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Entree, maak het mee!
Bent u geïnteresseerd in de ontwikkeling
van de nieuwe stadswijk Entree en
het stationsgebied? Kom dan op
zaterdagmiddag 9 oktober naar het
evenement ‘Entree, maak het mee!’ We
praten u graag bij over alle plannen voor
dit verrassende stukje Zoetermeer tussen
Station Zoetermeer en de binnenstad.
Programma
Tussen 12:00 en 16:00 uur bent u van harte
welkom voor doorlopende informatie en
inspiratie én uiteenlopende activiteiten. Ook
alle eigenaren van het Entreegebied zijn

Oproep! Helpt
u onze website
beter te maken?

van de partij. Zij lichten alvast een tipje van
de sluier op over hun bouwplannen.
Wat kunt u verwachten?
Het buitenterrein rond het
Boerhaavebuilding, Boerhaavelaan 33,
wordt omgetoverd tot een feestelijk
geheel. Met drankjes, hapjes en allerlei
activiteiten voor jong en oud, ook voor
de allerkleinsten. Ga bijvoorbeeld op
ontdekkingstocht, maak een ritje in
de zweefmolen, doe mee aan een
knooppuntenaudiotour of bezoek de
openluchtbioscoop.
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Aanmelden
U kunt zich aanmelden via de
aanmeldbutton op
www.entreezoetermeer.nl/evenement. Zo
kunnen we u op de hoogte houden van
updates. Nieuwsgierig naar de plannen?
Neem alvast een kijkje op de website!

Zieke iepen in Zoetermeer

Heeft u een paar minuten de tijd om
ons te helpen met het verbeteren van
onze website www.zoetermeer.nl? We
willen graag weten of u informatie op
de website makkelijk kunt vinden.
U kunt ons helpen door (anoniem)
een test in te vullen via
www.zoetermeer.nl/structuurtest of via
de QR-code. U kunt de test doen tot
zondagavond 29 augustus 2021. Zo
leren wij beter hoe bezoekers op onze
website zoeken. En ontdekken we of
de namen van de onderdelen duidelijk
genoeg zijn. Met deze kennis werken
we aan de nieuwe website die eind dit
jaar komt. Dank u wel!

Ongeveer dertig iepen in de stad zijn aangetast door de
iepziekte. Deze ziekte is zeer besmettelijk en de bomen
zijn helaas niet te genezen. De gemeente is inmiddels
gestart met het kappen van deze iepen. De dertig zieke
bomen staan vooral aan de Van Leeuwenhoeklaan,
Boerhaavelaan, Willemstraat, Kinderen van Versteegplein,
Amaliaplaats in de wijk Driemanspolder. Er staan ook
iepen in Lansinghage die verwijderd worden. Deze bomen
staan aan de Zilverstraat, Goudstraat en Koperstraat.
Boerhaavelaan en Van Leeuwenhoeklaan
In deze straten is op dit moment een grote uitbraak zichtbaar.
Aan de Van Leeuwenhoeklaan komen andere boomsoorten of
nieuwe iepen die minder gevoelig zijn voor de iepziekte. De
gemeente is aan het kijken wat hier het meest handig is. De
nieuwe bomen worden het komend najaar aangeplant. Aan de
Boerhaavelaan komen voorlopig geen nieuwe bomen. Aan de
zijkanten is voldoende groen.
Hulp van inwoners gevraagd
Ziet u een zieke iep in de stad? Meld dit dan zo snel mogelijk
via www.zoetermeer.nl/contactformulier. Heeft u een zieke
iep in uw eigen tuin? Ook dan is het belangrijk om deze zo
snel mogelijk te verwijderen en het hout te vernietigen. Meer
informatie over de iepziekte vindt u op www.zoetermeer.nl/
bomen.

Energiezuinig wonen? Kijk nu de
webinars terug!
Energie besparen en meteen uw wooncomfort verhogen is altijd een goed idee. Om inwoners te voorzien van heldere,
concrete informatie en advies op maat is er het Energieloket Zoetermeer. De afgelopen maanden heeft het Energieloket
Zoetermeer samen met de gemeente diverse webinars georganiseerd, waarin we u meer vertellen over isoleren, duurzaam
verwarmen, zonnepanelen en energie besparen samen met uw VvE.
Terugkijken
De webinars zijn nu gebundeld op
één overzichtelijke pagina, via
www.energieloketzoetermeer.nl/
webinars. Terugkijken kan onbeperkt
en op elk gewenst moment.
Meer informatie
Voor meer informatie en advies op
maat voor uw toekomstbestendige,
energiezuinige woning en voor
het laatste nieuws over initiatieven
en acties zoals de LED campagne,
gaat u naar
www.energieloketzoetermeer.nl.

Prikken zonder
afspraak
Wist u dat u zonder afspraak een
coronavaccinatie kunt krijgen bij
u in de buurt?
Op www.prikkenzonderafspraak.nl
vindt u alle GGD-vaccinatielocaties
waar u zich zonder afspraak kunt laten
vaccineren tegen corona. Vergeet
uw mondkapje en identiteitsbewijs
niet als u langskomt voor uw eerste
prik. Tijdens uw eerste prik wordt ook
meteen een afspraak gemaakt voor uw
tweede prik.

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

Op bezoek bij maatschappelijke ondernemers
Zoetermeer waardeert bedrijven die zich onderscheiden op het gebied van maatschappelijk
verantwoord ondernemen. Daarom is het SEBO keurmerk in het leven geroepen, het keurmerk
voor Sociaal Economisch Betrokken Ondernemen. Ondernemers met het SEBO keurmerk hebben
bijvoorbeeld werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, doen vrijwilligerswerk
of werken samen met het onderwijs.
Wethouder Margreet van Driel van Werk en Inkomen
bezocht afgelopen week vier SEBO ondernemers
om te horen hoe het nu met hen gaat, welke kansen
zicht het afgelopen jaar voor hebben gedaan en om
met elkaar te spreken over de plannen en ambities
voor de komende periode.
‘Eén van de bedrijven die ik bezocht is VL Mail
Service/DHL Parcel’, vertelt wethouder Van Driel.
Debby, René en zoon Aron hebben met Patrick
Schouten van Flexibility en met accountmanager

Paul van der Burg van werkbedrijf De Binnenbaan
samengewerkt, om mensen met een afstand tot
de arbeidsmarkt te plaatsen en om een speciale
opleiding tot City-koerier samen te stellen. De
pakjes worden daarnaast met elektrische auto’s
en sinds kort ook een elektrische bakfiets door
Zoetermeer op duurzame wijze vervoerd. ‘Fijn
dat VL Mail Service ook een SEBO-ondernemer
is. Samen werken we aan een economisch sterk
Zoetermeer met een inclusieve arbeidsmarkt, waar
werk is voor iedereen!’

Op de foto v.l.n.r.: Wethouder Margreet van Driel, Debby van Leen
(VL Mailingservice/DHL, Mike Blom (VL Mailingservice/DHL), Patrick
Schouten (Flexibility), Paul van der Burg (De Binnenbaan).
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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

Meldpunt Veilig Thuis
0800-2000
	
24 uur per dag/7 dagen per week.
www.veiligthuishaaglanden.nl
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
Kunstroute Richting Lansing
Beeldende kunst verbindt
mensen met hun stad en geeft
een eigen identiteit aan een
plek. Dat maakt kunst een
belangrijk onderdeel van de
stadscultuur. De gemeente
Zoetermeer verstrekt al decennialang opdrachten aan professionele kunstenaars om bij
bouwprojecten een kunstwerk
te maken. Een kunstwerk speciaal ontworpen voor de plek
èn speciaal voor de mensen
die de plek gebruiken.

WK 34

De leukste
activiteiten!
Dit is de plek.

zoen wordt traditiegetrouw afgetrapt
met het UITfestival Zoetermeer. Tijdens
het UITfestival wordt een voorproefje
gegeven van de kunst- en cultuuractiviteiten die komend seizoen zijn te beleven in de stad. Theater, film, zang, dans
en meerdere workshops van jong tot
oud!

CultuurZomer
De CultuurZomer is in volle gang. Leer
rappen met de rapclinics van rapper
HuizBaaz in Museum de Voorde,
bekijk de expositie ‘Dorpsstraat ons
Dorp’ of bezoek een concert van het
Ebony Ensemble in het Stadstheater.
J.G.T.M. Taudin Chabot - Zonnewijzer

Kunstroutes

Gerard van Steenbergen – Straatveger
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Inmiddels staan er meer dan
180 unieke kunstwerken in de
stad. Je kunt ze ontdekken met
de verschillende kunstroutes.
Elke route leidt door een ander
stukje Zoetermeer. Voor wie
met kinderen op pad gaat,
staat er per kunstwerk een
vraag die helpt om een
gesprek over kunst op gang te
brengen.

Route Richting Lansing

De kunstroute ‘Richting Lansing’
voert je langs negen kunstwerken vanaf de Schinkelweg door
het zuidoosten van Zoetermeer
naar de watertoren. Dit is een
lange route en heel geschikt om
te fietsen.
Download de routekaart op
zoetermeerisdeplek.nl/
richtinglansing

UITfestival
Het nieuwe culturele sei-

www.zoetermeerisdeplek.nl

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

@zoetermeerisdeplek

Bureau Citymarketing via ditisdeplek@zoetermeer.nl

10 t/m 19
sept

5
Gluren bij de buren
sept
Gluren bij de Buren treedt
eenmalig naar buiten. Tuinen verspreid
in Zoetermeer worden omgetoverd tot
openluchtpodium voor een dag. Veilig
in de frisse lucht Gluren bij de Buren
kan tussen 12.00 en 17.00
uur. Podiumkunstenaars van alle disciplines staan te trappelen om weer te
spelen en de oren en ogen van onze
bezoekers snakken naar live optredens.
Zie voor meer informatie zoetermeerisdeplek.nl

