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Boosterprik halen 
zonder afspraak
Voor een boosterprik in Zoetermeer 
is geen afspraak meer nodig. U 
kunt inlopen bij de priklocatie aan 
de Boerhaavelaan 33 in het oude 
IBM-gebouw. Dit kan zowel voor een 
boosterprik als een eerste of tweede 
vaccinatie. De priklocatie is elke dag 
geopend van 9.00 tot 17.00 uur. Op 
woensdagen kunt u de boosterprik 
ook zonder afspraak halen op het 
Stadhuis-Forum. Hier kunt u ook nog 
steeds een eerste of tweede prik tegen 
corona halen. 

Hoe gezond zijn 
Zoetermeerders? 
Hoe kunnen we als gemeente de 
gezondheid en leefstijl van onze 
inwoners verbeteren? Met dit 
onderzoek proberen we inzicht te 
krijgen in hoe gezond Zoetermeerders 
leven en hoe we ze daarmee kunnen 
helpen. Deze vragenlijst bestaat uit 
25 vragen en het invullen hiervan 
duurt ongeveer 5 minuten. Meedoen 
is vrijwillig en we behandelen de 
resultaten vertrouwelijk. U kunt de 
vragenlijst online invullen via 
https://tiny.cc/leefstijl. 

Wilt u werken 
aan uw 
relatieproblemen?
Meerpunt is dé plek in Zoetermeer 
voor alle vragen rondom opvoeden, 
opgroeien en het ouderschap in 
Zoetermeer. Ook kunt u er terecht voor 
vragen rondom relaties en scheidingen. 
Vanaf woensdag 9 februari organiseert 
het Meerpunt/Scheidingspunt de gratis 
online cursus ‘Houd me vast’. Deze 
online cursus helpt stellen om meer 
begrip voor elkaar te krijgen en minder 
vaak te ruzie te maken. Meer informatie 
vindt u op www.scheidingspunt.nl of 
www.meerpunt.nl.  

Helpt u mee om Zoetermeer verkeersveiliger te maken?
Het gaat niet goed met de verkeersveiligheid in Nederland. Sinds enige tijd is de dalende trend van verkeersongevallen 
gestopt. In Zoetermeer wordt al lang veel aan aandacht besteed aan verkeersveiligheid, maar ook in Zoetermeer is de 
laatste jaren sprake van een toename van het aantal ongevallen. 

Bijna alles open tot 22.00 uur 
Heeft u al gereserveerd bij uw favoriete 
Zoetermeerse restaurant? Vanaf gisteren 
(woensdag 26 januari) kunnen we weer 
naar de bioscoop, lekker uiteten of naar 
een mooie theatervoorstelling. Ook 
musea, concertzalen, dierentuinen en 
pretparken openen hun deuren. 

Weer publiek bij sportwedstrijden
Sportwedstrijden buiten eigen clubverband 
is ook weer mogelijk. En u kunt uw 
kinderen of uw favoriete sportclub weer 

gaan aanmoedigen, want ook publiek is 
weer welkom bij alle sportwedstrijden. 

Deze nieuwe coronamaatregelen gelden in 
ieder geval t/m 8 maart. 

Klachten? Blijf thuis  
en laat je direct testen, ook 
als je gevaccineerd bent.

TestenHoud 1,5 meter  
afstand. 
 
Schud geen handen. .

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

Wassen Zorg voor 
voldoende 
frisse lucht.

Luchten

Meer informatie: 
rijksoverheid.nl/coronavirus 

of bel 0800-1351 

Bijna alles weer open 
 

Per 26 januari gaat bijna alles weer open tot 22.00 uur, ondanks de risico’s.  
Juist daarom is het belangrijk om je aan de algemene maatregelen te houden.  

De regels gelden in ieder geval t/m 8 maart.
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Coronatoegangsbewijs 

Hier heb je een coronatoegangsbewijs + 
identiteitsbewijs nodig: 
• Horeca en evenementen. 
• Kunst en cultuur, zoals theaters, 

bioscopen en musea. 
• Kunst en cultuurbeoefening (zoals 

muziek- en dansles) vanaf 18 jaar. 
• Sport: alle binnenlocaties en –faciliteiten. 

Buiten voor publiek bij professionele 
wedstrijden vanaf 18 jaar.  
En sportbeoefening vanaf 18 jaar. 

• Pret- en dierenparken, kermissen, 
casino’s en sauna’s. 

 
Op deze locaties draag je ook een mondkapje. 

Sport

Algemeen

Ontvang thuis maximaal 4 
personen per dag. Kinderen t/m 12 
jaar zijn uitgezonderd. 

 
Ga je bij anderen op bezoek, of 
ontvang je bezoek, doe een 
zelftest. 

 
Werk thuis. Kan dat niet: houd op 
werk altijd 1,5 meter afstand. 

 
Draag een mondkapje waar dit 
verplicht is of geadviseerd wordt.

Winkels, boodschappen en  
contactberoepen

Alle winkels en contactberoepen 
(zoals kappers en nagelstudio’s) 
open tot 22.00 uur. 

Evenementen en kunst en  
cultuur

Evenementen met vaste zitplaats en 
doorstroomevenementen (zoals 
kermissen en beurzen) toegestaan 
tot 22.00 uur. Beperkte capaciteit. 

 
Musea en voorstellingen kunst en 
cultuur (zoals in theaters en 
bioscopen) toegestaan tot 22.00 uur. 
Beperkte capaciteit. 
 

Recreatie

Recreatie (zoals pret- en dieren -
parken, casino’s en sauna’s) open  
tot 22.00 uur. Beperkte capaciteit. 

 
Nu ook hier verplicht: 
coronatoegangsbewijs.

Horeca

Horeca (zoals cafés en restaurants) 
open tot 22.00 uur.  

 
Vaste zitplaats verplicht. 

Wedstrijden en competities 
(amateur en professioneel) 
toegestaan. 

 
Publiek toegestaan tot 22.00 uur. 
Beperkte capaciteit. 

Quarantaine

Je hoeft niet in quarantaine na contact met 
een positief getest persoon als je: 
• Geen klachten hebt en; 
• 17 jaar of jonger bent of; 
• Een boostervaccinatie hebt gehad 

(minimaal 1 week geleden) of; 
• Korter dan 8 weken geleden positief 

bent getest. 
 
Voor werknemers in essentiële bedrijfsprocessen 
geldt een uitzondering. 

Basisregels extra belangrijk
Het aantal besmettingen is hoog en veel mensen zitten thuis in isolatie of quarantaine. 
Door deze versoepelingen zal het aantal coronapatiënten verder stijgen. Toch heeft 
het kabinet besloten om verder te versoepelen. Langer met maatregelen leven 
die ons dagelijks leven beperken beschadigt namelijk ook onze gezondheid én 
de samenleving. Met deze versoepelingen is het naleven van de basisregels extra 
belangrijk om ervoor te zorgen dat alles open kan blijven.

Ook de quarantaineregels zijn aangepast. Hieronder ziet u een overzicht van alle 
coronamaatregelen. Meer informatie vindt u op www.rijksoverheid.nl/corona. 

Individuele Studie toeslag verhoogd
Als u studeert en een beperking heeft, kan het lastig zijn om naast uw studie te 
werken. Met de individuele studietoeslag van de gemeente krijgt u een steuntje 
in de rug. Zo voorkomt u dat u meer moet lenen.

Naar aanleiding van de oproep van de rijksoverheid heeft wethouder Margreet van 
Driel laten onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de individuele studietoeslag 
te verhogen. Met ingang van 1 januari 2022 is deze verhoogd naar de bedragen die 
de Rijksoverheid heeft opgenomen voor deze regeling.
De nieuwe bedragen vanaf 1 januari 2022 staan al op onze website 
www.zoetermeer.nl/individuele-studietoeslag.
Jongeren kunnen gebruik maken van een eenvoudige aanvraagprocedure. 
Alle informatie hierover vindt u op website 
www.zoetermeer.nl/individuele-studietoeslag. 

Wijkprikker
Bewonersparticipatie is bij 
verkeersveiligheid erg belangrijk. 
Daarom vragen we inwoners om te 
helpen het verkeer veiliger te maken. 
U kunt locaties onder de aandacht 

brengen die u verkeersonveilig vindt, 
bijvoorbeeld als voetganger, fietser of 
automobilist. Dit kan via de Wijkprikker 
op de website 
doemee.zoetermeer.nl/verkeersveiligheid. 
Reageren kan t/m 17 februari 2022. 
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Van de gemeenteraad

31 januari: 
raadsvergadering

Op maandagavond 31 januari 2022 vindt een 
raadsvergadering plaats. 
Deze vergadering begint om 18.00 uur en vindt 
digitaal plaats. U kunt de vergadering volgen via de 
internetuitzending.

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. 
Ook inspreken vindt digitaal plaats. 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!

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 

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

De Haagse Hogeschool is met 
de opleiding HBO-ICT geves-
tigd in de Dutch Innovation 
Factory in Zoetermeer. Dé plek 
om cyberspecialist, game 
developer of innovatief soft-
wareontwikkelaar te worden.
Deze studie biedt u uitste-
kende kansen op de arbeids-
markt en een leuke 
studententijd. Zowel de plek - 
het Dutch Innovation Park - als 

de stad Zoetermeer is uniek. In 
Zoetermeer zijn veel start-ups 
en innovatieve bedrijven 
gevestigd waardoor u gemak-
kelijk een netwerk kunt opbou-
wen. Daarnaast kunt u zelf 
bepalen hoe u de studie invult 
en wordt het onderwijs continu 
geactualiseerd op basis van de 
ontwikkelingen in het ICT-
vakgebied en de vraag vanuit 
de arbeidsmarkt. Door de 

Interesse in HBO-ICT? Kom dan 
5 februari naar de open dag van 
De Haagse Hogeschool

klassieke manier van lesgeven 
los te laten, wordt er ruimte 
gecreëerd om nieuwe dingen 
te laten ontstaan. Hierdoor 
versterken de studenten de 
ondernemers in de Dutch 
Innovation Factory en de 
ondernemers versterken de 
studenten.
Dit is de plek waar uw  
carrière begint. Meld u aan 
voor de open dag op 5 februari 
tussen 10.00 en 14.00.

Horeca en cultuur in 
Zoetermeer
Sinds woensdag zijn de horeca- 
en cultuursector weer geo-
pend! Bent u benieuwd naar 
de uitgaansgelegenheden in 
Zoetermeer? Op www.zoeter-
meerisdeplek.nl/uitgaan vindt 
u een overzicht van de horeca, 
musea en andere uitgaansgele-
genheden in Zoetermeer! 
Ontdek bijvoorbeeld het 
Stadstheater, Poppodium 
Boerderij, het filmhuis, de bio-
scoop en meer. Neem van 
tevoren een kijkje op de web-
site van de uitgaansgelegen-
heid zodat u zeker weet dat u 
niet voor een dichte deur staat. 

Het is dit jaar alweer 30 jaar geleden sinds 
de Floriade in Zoetermeer plaatsvond. De 

internationale tuinbouwtentoonstelling trok maar 
liefst 3 miljoen bezoekers naar Zoetermeer en liet 
bijzondere kunst- en bouwwerken achter in de 
stad zoals deze Triomfbogen! Deze foto is van 
Instagramgebruiker @capturedbyherman.

Wilt u meer weten over architectuur van de 
Floriade in Zoetermeer en even een frisse neus 
halen? Bekijk de architectuurwandeling Floriade 
www.zoetermeerisedplek.nl/
architectuurwandelingfloriade.

Wat is uw favoriete plek in Zoetermeer? Deel de 
foto met #Zoetermeerisdeplek op Instagram en 
misschien komt de foto hier binnenkort voorbij.

De leukste 
activiteiten!
Dit is de plek.

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

Bureau Citymarketing via ditisdeplek@zoetermeer.nl

www.zoetermeerisdeplek.nl

@zoetermeerisdeplek

Zoetermeer is de plek
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.
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Kamers met Aandacht gezocht
Bij Kamers met Aandacht verhuren mensen een kamer aan een 
jongere die nét dat duwtje naar een goede toekomst nodig heeft.

Het gaat om jongeren die zelf geen of een beperkt vangnet 
hebben, bijvoorbeeld doordat ze in een leefgroep of pleeggezin 
hebben gewoond. Ze zijn toe aan zelfstandigheid, maar de stap op 
eigen benen is soms net te groot. 

Als verhuurder help je de jongere door een veilige en zelfstandige 
woonplek te bieden en daarbij een oogje in het zeil te houden. 
Ondertussen blijft de jongere begeleiding krijgen vanuit de betrok-
ken hulporganisatie. Kamers met Aandacht is daarom méér dan 
het verhuren van een kamer; jij bent van betekenis voor iemand 
die al het één en ander heeft meegemaakt.

Elke maand organiseert stichting Kamers met Aandacht een 
online informatiebijeenkomst. 

Meer informatie op www.kamersmetaandacht.nl 

Op eigen benen leren staan via 
Kamers met Aandacht
Op kamers gaan wonen kan 
spannend zijn. Zelfstandig 
wonen, je vleugels uitslaan, zelf 
beslissingen nemen en je eigen 
leven leiden. Sommige jongeren 
zijn daar aan toe, maar hebben 
net wat extra begeleiding 
nodig. Iemand bij wie ze met 
sommige vragen terecht 
kunnen of die een steuntje in 
de rug kan geven bij het leren 
zelfstandig wonen. Voor hen 
is de organisatie Kamers met 
Aandacht een uitkomst.

Kamers met Aandacht is een 
nieuwe woonoplossing voor 
jongeren van 18 tot 23 jaar die 
een zorgorganisatie verlaten en 
niet thuis, maar ook niet helemaal 
zelfstandig kunnen wonen. De 
organisatie koppelt jongeren 
aan mensen die een kamer over 
hebben. Iedereen kan een Kamer 
met Aandacht aanbieden en 
iedere woonruimte kan een Kamer 
met Aandacht worden. Zoals een 
zolderkamer bij een gezin, een 
kamer bij een alleenstaande of 
bij een ouder echtpaar. Maar ook 
een kamer in een studentenhuis. 
Voorwaarde is dat de kamer 
minimaal een jaar wordt verhuurd 
en dat de huurprijs niet hoger is 
dan het bedrag dat is geadviseerd 
door de landelijke huurcommissie. 

De organisatie is sinds oktober 
actief in Zoetermeer. Mathieu van 
Renssen is de eerste verhuurder 
in Zoetermeer. ‘In het verleden 
heb ik ook vaker mijn huis 
gedeeld met vrienden en ook met 
iemand die geen plek had om 

ergens te verblijven. Het is mij 
met de paplepel ingegoten om 
iets te betekenen voor iemand die 
een zetje in de rug kan gebruiken. 
Toen ik de oproep voor Kamers 
met Aandacht zag, heb ik direct 
contact opgenomen.’ Dat is acht 
maanden geleden. Kamers met 
Aandacht bracht hem in contact 
met Sergio die sindsdien bij hem 
woont.

Eigen sleutel
‘Kamers met Aandacht maakt een 
passende match die bij zowel de 
verhuurder als de jongere past. 
Ik had aangegeven dat het een 
jongere moest zijn met een grote 
mate van zelfstandigheid, omdat 
ik veel weg ben voor mijn werk en 
hobby’s. Sergio is dan ook een 
wat oudere jongeman die al wat 
jaren van bank naar bank hopte 
en zijn leven vanuit stabiliteit 
weer wil opbouwen. Het was voor 
hem heel onwennig dat hij nu 
onvoorwaardelijk een huissleutel 
kreeg en een kamer had die hij 
ook moest onderhouden.’

‘Je moet dat ‘samen wonen’ 
ook met elkaar uitvogelen. We 
koken niet met elkaar, dus we 
gebruiken dezelfde keuken. Daar 
maak je afspraken over. Maar 
ook de waarden en normen 
die voor mij gewoon zijn, heeft 
een jongere niet altijd geleerd. 
In dit project kunnen ze nog 
dingen leren. Het is voor een 
jongere een grotere uitdaging 
dan voor mij als verhuurder. 
Ik vind het heel belangrijk om 
geen waardeoordeel te hebben. 

Deze jongeren hebben vaak 
heel veel meegemaakt in hun 
jeugd en vanuit die achtergrond 
nemen zij soms besluiten die 
andere mensen soms verbazen. 
Voor beide partijen is het heel 
waardevol om voor elkaar open 
te staan en naar elkaars motieven 
te luisteren en er samen over te 
praten.’

Praktische hulp
‘Ik ben voor Sergio een stok 
achter de deur en kan hem helpen 
bij vragen over bijvoorbeeld post 
van de belastingdienst die hij 
niet goed begrijpt. De jongeren 

die een Kamer met Aandacht 
krijgen hebben ook altijd een 
hulpverlener die hen ondersteunt 
bij hulpvragen. Dat doe ik niet, 
ik ben geen hulpverlener. Ik help 
met praktische dingen en kan een 
luisterend oor bieden. Het geeft 
mij voldoening een jongere dat 
opstapje naar zelfstandigheid te 
bieden.’

‘Het is altijd spannend wanneer 
je aan zoiets begint. De klik 
is daarom ook erg belangrijk. 
In ieder traject komen ups en 
downs voor. Dan is het fijn dat 
de coördinator van Kamers met 

Aandacht altijd beschikbaar 
is. Ook is het belangrijk dat de 
jongeren dagbesteding hebben,’ 
vertelt Mathieu van Renssen.

Meer informatie
Iedereen die voldoende tijd en 
aandacht kan besteden aan een 
jongere en ruimte heeft in huis 
kan een Kamer met Aandacht 
bieden.  
Wilt u meer weten? Kijk dan op  
www.kamersmetaandacht.nl. 
Bellen via 06 - 11 13 46 85 of 
mailen naar  
info@kamersmetaandacht.nl  
kan ook.  

Mathieu van Renssen: ‘Belangrijk om iemand te helpen die een zetje in 
de rug kan gebruiken.’
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