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Coronatestlocatie Zoetermeer verhuist
De GGD testlocatie aan de
Denemarkenlaan gaat verhuizen. Vanaf
1 november kan iedereen zich laten
testen op corona bij de nieuwe plek
aan de Eleanor Rooseveltlaan 3. Het is
op de begane grond in het voormalige
Rabobank kantoorpand. De nieuwe
testlocatie is net als de vorige plek van
maandag t/m zondag van 8.30 tot 16.30
uur geopend. U kunt alleen op afspraak
langsgaan.

corona.klachten@ggdhaaglanden.nl of bel
de GGD Haaglanden op 088-3550100.
Wanneer u koorts heeft of klachten zoals
hoesten of keelpijn is het belangrijk dat

u zich bij de GGD laat testen op het
coronavirus. U kunt elke dag een afspraak
maken via telefoonnummer 0800 1202 of
via www.coronatest.nl.

Stadhuis van democratie weer van start
Scholieren van IKC Het Plankier en IKC Meester Verwers trapten vandaag de
jaarlijkse debatwedstrijd ‘Stadhuis van Democratie’ af. Het debat is de eerste in
een reeks scholierendebatten die komende maanden plaatsvinden in de raadzaal
op het Stadhuis-Forum.
Na een onderbreking vanwege corona is
‘Stadhuis van Democratie’ dit jaar terug

Prikken zonder
afspraak op het
stadhuis
De afgelopen vijf weken kon iedereen
die dat wilde een vaccinatie tegen
corona halen bij het Stadhuis-Forum.
Ook op woensdag 3, 10 en 17
november kunt u naar het stadhuis
komen voor een vaccinatie. De
prikpost is open van 09.00 tot 16.00
uur. U vindt de locatie via de ingang
van het Stadhuis-Forum aan het perron
van de RandstadRail. Vergeet niet om
uw identiteitskaart of paspoort mee te
nemen.

Het kantoor aan de Eleanor Rooseveltlaan
3 is goed bereikbaar per auto, fiets en
openbaar vervoer. U kunt de auto gratis
voor de deur parkeren en dan naar binnen
lopen. Zo gaat het ook bij de testlocaties
in Delft en Rijswijk. Op dit moment zijn er
acht plekken in de regio Haaglanden waar
inwoners zich kunnen laten testen.
Omdat de verhuizing al zo snel gebeurt,
hebben we geen bewonersbrief gestuurd
naar omwonenden. Heeft u een vraag
of een klacht over de verhuizing van de
teststraat? Mail dan naar
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met de 10e editie. Tijdens project gaan
scholieren van het primair onderwijs, het

VMBO, HAVO/VWO en MBO met elkaar
in debat over actuele stellingen zoals
‘Ook komende Oud en Nieuw moet er een
vuurwerkverbod zijn in Zoetermeer’. of
‘Alle scholen moeten één dag per maand
een thuiswerkdag instellen’.
Wethouder Iedema (Onderwijs) opende
de ochtend: ‘Door te debateren in de
raadzaal krijgen de leerlingen een inkijkje
in het werk van gemeenteraadsleden. Met
dit project willen we jongeren een beeld
geven van hoe democratie in de praktijk
werkt en de betrokkenheid van jongeren
bij gemeentepolitiek vergroten.’

Vorig jaar tijdens de jaarlijkse debatwedstrijd ‘Stadhuis van Democratie’.

Herdenking
overledenen bij
de Watertoren
Ook dit jaar herdenkt Zoetermeer
de mensen die ons ontvallen zijn
bij de Watertoren. Een bijzondere
bijeenkomst waarbij we specifiek
stilstaan bij de mensen die de
afgelopen periode overleden zijn
als gevolg van het coronavirus. De
bijeenkomst is buiten bij goed weer
en begint om 15.00 uur. Het is de
zevende keer dat deze herdenking bij
de Watertoren plaatsvindt. Iedereen
kan meedoen, gelovig of niet. Naast
het noemen van de namen van
overledenen, worden er gedichten
voorgelezen en lichtjes aangestoken.

Winnaars in actie tijdens slotdebat
De winnaars van ieder scholierendebat
mogen in februari tijdens het slotdebat
tegen fractievoorzitters uit de
Zoetermeerse gemeenteraad debatteren.
Ook pitchen de scholieren een
Zoetermeers goed doel waarmee zij kans
maken op een geldprijs die aan het doel
geschonken wordt.

Blijf op de hoogte

Nieuwsgierig naar reacties en vragen over de noodopvang?
Op donderdag 7 oktober 2021
verzamelden ruim 160 (toekomstige)
inwoners en ondernemers uit de
omgeving van de leegstaande
gevangenis zich voor gesprekken
over de door het COA voorgestelde
noodopvang op die plek.
De aanwezige inwoners en ondernemers
reageerden best positief, zolang er maar
duidelijkheid is vanuit de gemeente en er
antwoord komt op de vragen en zorgen

die er leven. Die gaan bijvoorbeeld over
de veiligheid in de omgeving (het tunneltje
richting de wijk Rokkeveen werd veel
genoemd) en de dagbesteding van de
mensen. De buurtbewoners vinden over
het algemeen 750 mensen veel te veel.
En de samenstelling van de groep maakt
uit, liever gemengd en niet alleen maar
alleenstaande mannen. Er was weinig
vertrouwen in dat de noodopvang voor
een jaar echt een jaar gaat zijn.

Hoe verder?
De gemeenteraad heeft deze week wensen
en bedenkingen meegegeven aan het
college van burgemeester en wethouders.
Met alle verzamelde informatie voert de
gemeente de gesprekken met het Centraal
Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en het
Rijksvastgoedbedrijf.

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

Op www.zoetermeer.nl/noodopvang2021
vindt u antwoorden op veel gestelde
vragen en het laatste nieuws.

twitter.com/gemzoetermeer
@gemeentezoetermeer

Van de gemeenteraad
1 november: najaarsdebat
over begroting
Op maandag 1 november 2021 vindt het najaarsdebat
van de gemeenteraad plaats. Tijdens dit debat praten de
raadsfracties uitgebreid over de (financiële) koers van de
gemeente Zoetermeer in 2022 en de jaren daarna. Deze
raadsvergadering begint om 10.00 uur in de raadzaal en
duurt naar verwachting tot 23.30 uur. U bent van harte
welkom om de vergadering bij te wonen. U kunt hiervoor
plaatsnemen op de publieke tribune. Wel vragen wij u
om bij (verkoudheids)klachten thuis te blijven. U kunt de
vergadering dan via internet volgen.
Onderwerpen en internetuitzending
De meest actuele agenda en bijbehorende stukken vindt

u 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.
Maak gebruik van uw spreekrecht
Wilt u van uw spreekrecht gebruikmaken? 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. Meer informatie over het
spreekrecht vindt u op www.raadzoetermeer.nl (Denk &
doe mee’ – inspreken).
Volg de raad
@raadzoetermeer

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!

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
De leukste
activiteiten!
Dit is de plek.

31
Halloween Drive
okt
Thru
Vanwege de nog geldende
maatregelen en risico’s, komt
ook dit jaar de traditionele
Halloween Walk te vervallen. In
plaats daarvan worden op
zondag 31 oktober de wegen
onder het Stadshart omgetoverd tot een Halloween Drive
Thru! Bezoekers kunnen met
hun auto stapvoets langs
diverse scarezones rijden
waarin hen de stuipen op het
lijf zal worden gejaagd. De
Drive Thru is open van 18.00
uur tot 22.30 uur, de adviesleeftijd is 16 jaar.
Griezelfans kunnen zich op
www.halloweenstad.nl inschrijven en kaarten kopen.

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 een veelzijdig
vrijetijds- of woningaanbod en of u nu een
ondernemer of student bent: Zoetermeer
is de plek.
WK 43
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Halloween in Zoetermeer
U hoeft zich dit weekend niet
te vervelen in Zoetermeer, het
is namelijk
Halloweenweekend! Door de
stad worden verschillende
activiteiten georganiseerd.
Halloween weekend Stadshart
Gedurende het hele weekend
staat het Stadshart in het teken
van Halloween. Zo wordt zaterdag 30 oktober omgetoverd
tot Halloween Shopping Day.
Met een kassabon van die dag
kunnen bezoekers deelnemen
aan verschillende activiteiten
waaronder een augmented

reality ‘doe het selfie-spiegel’
waarmee ze met verschillende
griezelige figuren op de foto
kunnen. Ook kan er worden
meegedaan aan diverse
Halloweenspelen waarmee
prijzen kunnen worden gewonnen. Daarnaast worden bezoekers het hele weekend verrast
met Halloweenmuziek door het
Stadshart en kunnen kinderen
de leukste en griezeligste filmpjes maken in de mobiele
TikTok photobooth. Daarnaast
is er 29 oktober van 18.00 uur
tot 21.00 uur en op zondag 31
oktober van 12.00 uur tot

16.00 uur een spannende Trick
or Treat speurtocht voor kids in
het Stadshart! Het uitgebreidere programma is te vinden
op www.halloweenstad.nl
Kermis
Tot en met zondag 31 oktober
kunt u de Halloweenkermis
bezoeken op het terrein bij
Silverdome.
Thrillerfestival
Tijdens het Thrillerfestival zijn
deze week verschillende activiteiten georganiseerd. Onder
andere workshops in het CKC,
zoals Open Lab Junior, spinnen
met LED-ogen en Heksendans.
Deze vrijdag en zondag zijn
films georganiseerd bij
Bioscoop Kinepolis voor kinderen en familie! Vrijdag de film
‘de Veroordeling’ en zondag
‘The Adams Family 2’. Tickets
zijn online verkrijgbaar via
https://kinepolis.nl/
?main-section=presales.
Bekijk alle evenementen in de
stad dit weekend op
www.zoetermeerisdeplek.nl/agenda.

www.zoetermeerisdeplek.nl

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

@zoetermeerisdeplek

Bureau Citymarketing via ditisdeplek@zoetermeer.nl

@indebuurtzoetermeer plaatste deze foto
op Instagram. Bewoners in de Dorpsstraat
hebben hun huis omgetoverd tot een spookhuis.
Op zaterdag 30 oktober zijn de Halloween Home
Awards van het Stadshart! Net als elk jaar wordt
iedere Zoetermeerder aangespoord hun huis in
Halloweensfeer te versieren. De bedoeling is ook
in 2021, Zoetermeer dé Halloween Hoofdstad te
maken. Op zaterdag rijdt een speciale Halloween
bus door de stad met een onafhankelijke jury en
videoteam aan boord. Hierin zullen ook de winnaars worden bekendgemaakt die shoptegoeden
ontvangen, te besteden bij Albert Heijn XL.
Bewoners kunnen hun versierde huis aanmelden
via halloweenstad@ziggo.nl.
Wat is uw favoriete plek in Zoetermeer? Deel de
foto met #Zoetermeerisdeplek op Instagram en
misschien komt de foto hier binnenkort voorbij!

www.zoetermeer.nl

Themapagina: Bouwen aan de Natuur
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Ode aan het leven
In de herfst is het een drukte van belang. De grote vogeltrek is nu in volle gang. Vreemde gasten maken een
tussenlanding, eten hun buiken vol en gaan weer op reis. Egels zoeken een veilig onderkomen voor een
winterslaap en eten hun buikjes rond. Een laatste grote dikke hommel zwalkt rond opzoek naar een geschikte plek
om te overwinteren. Het is een koningin. Volgend jaar sticht ze weer een nieuw volk. In onze stad willen we zoveel
mogelijk verschillende soorten de ruimte geven om te kunnen leven. Een gekleurd pallet aan variatie waar je van
kunt genieten. In deze editie geven we u een sneak preview van een paar projecten waar we bouwen aan meer
biodiversiteit en waar u straks van kunt genieten.

Wat kunt u doen?
Ook u kunt het verschil maken! Geef in uw tuin
ruimte aan planten, dieren en mensen. Als meer
tuinen groener worden, wordt het groene netwerk
groter en kunnen stadse dieren er veilig doorheen
wandelen op zoek naar bijvoorbeeld een geschikte
slaapplaats of een plek om te eten.
• Maak een plek waar overtollig regenwater kan worden
opgevangen. Denk aan een regenton, een vijver,
een grindkoffer, of een laag bloemenperk met een
grasstrookje.
• Wilt u planten gaan plaatsen? Dan is het nu een goed
moment. Het is nu nog vochtig in de bodem waardoor
de planten beter wortelen en minder last hebben van
droogte in het voorjaar.
• Maak een opening in uw schutting! De trend is om de
schutting tot aan de grond dicht te maken. Vooral voor
egels maakt u het onmogelijk om van uw tuin gebruik
te maken. Door de toenemende drukte op wegen en
fietspaden, wijken egels uit naar veilligere routes om
opzoek te gaan naar een slaapplek of voedselplaats.
Tuinen bieden de uitkomst, zolang ze er maar
doorheen kunnen. Helpt u mee aan een veilige route
voor egels? Meer tips hoe u egels kunt helpen vindt u
op: www.egelopvang.nl/zoetermeer.

De drijvende eilanden aan de Broekwegwetering staan prachtig in bloei
■ Drijvende eilanden
Misschien is het u al opgevallen. Drijvende eilanden langs
de Galjoenkade en Fregatwerf bij de Broekwegwetering in
de wijk De Leyens. De eilanden zitten vol met verschillende
waterplanten. De waterplanten hangen met hun wortels
in het water en vormen zo een soort onderwatertuin.
De wortels trekken een rijk waterleven aan en nemen
voedingsstoffen op uit het water. Dit samenspel zorgt er
voor dat water op een natuurlijke manier wordt gezuiverd.
Wanneer de planten bovengronds bloeien, vormen ze
tussen steen en open water heuse oases voor insecten en
vlinders. Prachtig om naar te kijken.

woudaapje. De moerasparels worden zo aangelegd dat er
een ingenieus systeem ontstaat waarbij mens en natuur
samenwerken in het verbeteren van de waterkwaliteit van
de Zoetermeerseplas.

■ Snackbar voor insecten en vlinders
Bij de Marco Polorede wordt het vak met planten groter
gemaakt en komen er bloeiende vaste planten in terug
die een snackbar voor insecten en vlinders vormen. Ook
komen er nieuwe bomen. Langs de Klipperkade wordt
de grasstrook omgevormd naar een bijenlint. Er komen
boerenkrokussen in te staan die in het vroege voorjaar
nectar bieden voor de eerste bijen die uit de winterslaap
komen.

■ 15 km natuurvriendelijke oevers
Variatie in organismen is belangrijk voor een sterk en
evenwichtig netwerk dat goed samen kan werken. Door
variatie in planten en oevers ontstaan verschillende
leefgebieden waar verschillende soorten zich thuis voelen.
Niet alleen goed voor meer planten en dieren en een
aangenamer leefklimaat, maar ook goed voor een betere
waterkwaliteit. In de stad wordt komende winter drie
kilometer nieuwe natuurvriendelijke oevers aangelegd. In
de komende vijf jaar komen daar nog eens twaalf kilometer
bij. Meer informatie vindt u op: www.onsblauwegoud.nl

■ Moerasparels
Langs de Zoetermeerseplas komen langs de oevers
moerasparels. Het zijn ondiepe poelen en lagunes met
water- en moerasplanten die leefruimte bieden aan veel
dieren zoals kikkers, libellen en vogels, waaronder ook het

Moerasparel in aanleg bij de Zoetermeerseplas

■ Woudaapje
Naast Restaurant De Beren komt ook een nieuwe
moerasparel met veel riet waar het woudaapje verzot op
is. Het woudaapje is een zeldzaam en beschermde vogel
die succesvol in Zoetermeer jongen groot brengt. Tijd om
extra leefgebied te creëren zodat het woudaapje kan blijven
bestaan.

• Woont u aan het water met een hoge beschoeiing?
Maak een ‘eenden-trapje’. Deze is eenvoudig zelf te
maken. Dieren die in het water terecht komen kunnen
via dit trapje uit het water komen. In het voorjaar
kunnen jonge eenden hier ook gebruik van maken.
• Doe mee aan de nacht van de nacht van zaterdag
30 oktober op zondag 31 oktober en zet uw
verlichting buiten uit. Laat u verrassen door de
hoeveelheid sterren! Of wandel deze nacht mee met
een boswachter van Staatsbosbeheer en beleef
de donkerte van de nacht van het Bentwoud. Meer
informatie vindt u op www.nachtvandenacht.nl. Of
ga zaterdag 30 oktober mee vleermuizen spotten.
De wandeling start om 18.15 uur bij Stadsboerderij
Buitenbeest (Voorwegzijde). Meer informatie op
www.vleermuisplatformzoetermeer.nl.
U kunt er ook voor kiezen om de verwarming niet
hoger te draaien, maar lekker warme sloffen aan
te doen, een fijne dikkere trui aan te trekken en de
gordijnen dicht te doen. Met een paar kaarsjes aan
maakt u het in een handomdraai knus en gezellig.
• Wilt u lekker buiten aan de slag en een dagje
meehelpen met het beheer van de natuur? Op
www.natuurwerkdag.nl kunt u zien wat er op 5 en 6
november bij u in de buurt te doen is.

■ Gruttosoos in Buytenpark
Langs de rand van het Buytenpark ligt de gruttosoos. Deze
plek is een pleisterplaats voor verschillende trekvogels,
die van moerassige gebieden en van water houden. Zoals
grutto’s, kluten en andere verschillende soorten steltlopers
en eenden. Vanaf de heuvels heeft u een prachtig zicht op
de lager gelegen polders en de vogels die een tussen stop
komen maken om aan te sterken voor ze doorvliegen naar
hun winterverblijf.
■ Kijkscherm
Sinds kort kunt u ook de Gruttosoos van dichterbij
bekijken. Er staat een kijkscherm aan het einde van
een half verhard pad. Het kijkscherm is zo geplaatst
dat de vogels zo min mogelijk gestoord worden door
de vogelspotters. Voor de spotters zijn er diverse
doorkijkluikjes om in alle rust te bekijken welke soorten er
allemaal in de gruttosoos vertoeven en langs komen.

Achter het kijkscherm in Buytenpark kunt u de grutto
spotten

www.zoetermeer.nl

Themapagina: schuldhulpverlening
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De eerste stap helpt u verder
Zorgen over geld kunnen voor veel stress
zorgen. Vooral als u niet weet hoe u deze
problemen kunt oplossen. U kunt bij de
gemeente terecht voor gratis advies en
informatie over het omgaan met schulden.
Ook kunt u andere vormen van hulp krijgen
bij dit probleem.

Iedereen kan in de schulden raken of
andere problemen met geld krijgen. U
kunt contact opnemen met het Team
Schuldhulpverlening.
De medewerkers van dit team kunnen
u helpen om ervoor te zorgen dat uw
schulden niet groter worden. Ze kunnen u

Doe de test

ook advies geven om niet in de schulden te
komen.
Op www.zoetermeer.nl/schuldhulpverlening
vindt u meer informatie.
U kunt daar ook een afspraak maken. Via de
telefoon kan dat ook. Bel dan met 14 079.

Schuldhulpverlening voor ondernemers
Ook ondernemers en zzp’ers met
schulden hebben recht op hulp en advies.
De regering adviseert ondernemers met
financiële problemen om zich te melden bij
de afdeling schuldhulpverlening van hun
gemeente. Hoe eerder hoe beter, want dan
is het gemakkelijker om er een oplossing
voor te vinden. Wacht er daarom niet te
lang mee en maak een afspraak met ons.
Hoe gaat dat in z’n werk?
Alles begint met een gesprek waarin
u uw situatie aan ons uitlegt. U krijgt
advies over welke ondersteuning het
beste bij uw situatie past. Als dat

nodig is en u daarmee akkoord gaat,
krijgt u schuldhulpverlening van een
gespecialiseerd bureau. Dat helpt de
oorzaken in kaart te brengen, probeert
regelingen te treffen met schuldeisers
en een faillissement te voorkomen.
Alles in overleg met u. Hier zijn voor
u geen kosten aan verbonden. Neem
voor meer informatie en advies contact
op via telefoonnummer 14 079 of maak
een afspraak via www.zoetermeer.nl. U
kiest de button Geld en Werk en klikt op
Hulp bij geldzaken en schulden. U komt
dan op een pagina waar u verder kunt
klikken naar het ondernemersdeel.

Blijf de baas over
uw geld
Heb jij net als Mark
geldzorgen?
Blijf er niet mee
rondlopen.

Geldzorgen?
Ontdek wat jij kan doen op Geldfit.nl
De eerste stap helpt je verder
A&S - Atrium Posters - 100x140cm - Mark.indd 5

08/09/2021 09:57

Organisaties in Zoetermeer
Weet u dat er verschillende (vrijwilligers)organisaties zijn in Zoetermeer die u kunnen helpen bij vragen over geld en nog
veel meer? Denk aan hulp bij administratie of het invullen van formulieren. Hieronder vindt u een kort overzicht. Kijk voor
meer informatie op www.zoetermeerwijzer.nl.

Training Budget en vaardigheden op
maat

Doe mee en leer in 6 lessen hoe je gezond
omgaat met je financiën
Bel voor meer informatie met Odette
Panneman 06-36019137 of mail naar
odette@stichtingpiezo.nl
Humanitas thuisadministratie

Administratie - Balans
inkomsten|uitgaven - Schulden in kaart
brengen
Ben je door omstandigheden het overzicht
kwijt van je (financiële) administratie? Een
vrijwilliger helpt je weer greep te krijgen op
je financiële en administratieve zaken. De
hulp die wij geven is natuurlijk gratis.
Neem contact met ons op via aanmelding.
ta@humanitaszoetermeer.nl of 06-83 88 97 34
De Formulierenbrigade is weer open
zonder afspraak!

Hulp, advies en informatie voor alle
inwoners van Zoetermeer over uitkeringen,
toeslagen, verblijfsvergunningen,
aangifte inkomstenbelasting en
minimavoorzieningen. Dagelijks
inloopspreekuur van 9-12 uur, in de middag
op afspraak.
Opvoedadviespunt
De pedagogen van het Opvoedadviespunt
zijn weer in de gezondheidscentra
aanwezig. Online blijft mogelijk. Kijk op
de site voor meer informatie. Contact:
opvoedadviespunt.zoetermeer@kwadraad.nl
Informatiebalie DigiTaalhuis Zoetermeer
Voor alle vragen
over taal- en digitale
vaardigheden
Vrijdag van 13.00 - 15.00 of een andere dag
op afspraak
Locatie: vloer 2A, Bibliotheek Forum
Zoetermeer.
Open Leercentrum Ik doe mee!
Zelf leren budgetteren, uw digitale
vaardigheden vergroten of beter leren
lezen en schrijven? Kom naar het
Open Leercentrum Ik doe mee!
Donderdag- en vrijdagmiddag van
13.30 - 16.00 uur
Locatie: begane grond, Bibliotheek Forum
Zoetermeer
www.bibliotheek-zoetermeer.nl/digitaalhuis

Weet u precies
hoeveel geld er
elke maand binnenkomt en hoeveel er
weer uitgaat? Of weet u ongeveer hoe
het in elkaar zit? In dat geval is het een
goed idee om een korte test te doen.
Kijk hiervoor op www.geldfit.nl of op
www.geldfit.nl/zakelijk. U vult een paar
gegevens in en u krijgt meteen een
advies over uw financiële situatie en hoe
u problemen kunt voorkomen. De test is
voor iedereen, ook voor ondernemers.

Voedselbank
Wij ondersteunen wekelijks mensen met
voedsel als er te weinig geld overblijft.
In verband met stijgende kosten is de
norm om in aanmerking te komen voor
voedselhulp verruimd naar € 275,- voor
een 1 persoonshuishouden. Voor elke
persoon extra komt daar € 115,- bij.
Kijk op www.voedselbankzoetermeer.nl/
klantenbegeleiders voor een hulpverlener
die met u de aanvraag wil verzorgen.
Palet Welzijn
Palet Welzijn zet
zich in voor ouderen
en mantelzorgers.
Met een kleurrijk
palet aan
activiteiten, ondersteuning en diensten
ondersteunen we ouderen zodat zij zo
zelfstandig mogelijk, en met gevoel van
zingeving mee kunnen (blijven) doen. En de
belastbaarheid van mantelzorgers in balans
blijft. www.paletwelzijn.nl
SchuldHulpMaatje
Zoetermeer
Samen lukt ‘t , dat is
waarin wij geloven. Wij
helpen als deskundige
maatjes mensen die in de schulden zitten,
zonder te oordelen. Dat doen we bij de
mensen thuis of bij ons op kantoor.
www.shmzoetermeer.nl

U kunt meer overzicht
over uw inkomsten
en uitgaven krijgen,
als u een online
geldplan gebruikt.
Deze plannen helpen uw geldzaken op
orde te krijgen en zijn geschikt voor
verschillende situaties. Bijvoorbeeld voor
de studie van (klein)kinderen, scheiding,
geldzorgen, bijna 18 jaar, pensioen,
sparen of voor zzp’ers. U vult uw plan
online anoniem in en daarna heeft u
meteen een actieplan in handen.
In het plan staat bijvoorbeeld wat u kunt
doen om uw situatie te verbeteren. Ook
vindt u handige tips om uw uitgaven
te verminderen of uw inkomsten te
verhogen. Als u financiële zorgen heeft,
wordt stap voor stap aangegeven hoe
u uit de zorgen kunt komen. En u krijgt
inzicht in hoe u zorgvuldige keuzes
kunt maken voor als u geld over heeft.
De geldplannen zijn geschikt voor alle
inkomens: een goed plan voor iedereen.
Kijk op www.startpuntgeldzaken.nl/
zoetermeer

Mensen in de minima
Sommigen hebben de
weg alweer gevonden,
maar sinds kort heeft
de vestiging Meerzicht
weer een open spreekuur op dinsdag- en
woensdagochtend van 9:00 tot 11:00.
We streven naar uitbreiding.
De vestiging Oosterheem heeft ook weer
een open spreekuur op woensdag- en
vrijdagochtend van 10:00 tot 12:00.
Website: www.stichtingmim.nl.
InZet
Elke werkdag
tussen 9:00
en 17:00 uur
bereikbaar via 079-8887770 of
info@inzet-indewijk.nl
Zie www.inzet-indewijk.nl voor al onze
locaties en activiteiten. Loop gerust eens
binnen! inZet is een samenwerkingsverband
tussen Fonteynenburg, Impegno,
Kwadraad Maatschappelijk Werk, Limor,
MEE Zuid-Holland-Noord, Palet Welzijn,
Stichting Piëzo, Vierstroom Zorg Thuis en
WMO Maatwerk.

Scheidingspunt Zoetermeer
Het Scheidingspunt
is er voor alle vragen
rondom scheiden.
Vanaf november
is het inlooppunt op dinsdag, woensdag
en vrijdag tussen 11.00 – 17.00 uur weer
geopend.
Binnenlopen bij het inlooppunt in het

Themapagina: schuldhulpverlening

Stadhuis-Forum (via Meerpunt) kan zonder
afspraak. Meer info: 079-3310325 /
www.scheidingspunt.nl.
JIP
Het JIP biedt
gratis en anoniem
informatie en
advies aan jongeren vanaf 12 tot 27 jaar.

We zijn te bereiken via whatsapp, telefoon,
email en via het spreekuur. Kijk op
www.jiphaaglanden.nl/jip-zoetermeer voor
meer info.
SunZ
Ondanks alle voorzieningen die Nederland
rijk is, hebben sommige mensen toch
urgente financiële problemen. SunZ biedt

waar mogelijk financiële ondersteuning
aan deze Zoetermeerders. Alleen uw
hulpverlener kan een aanvraag voor u
indienen. Kijk op
www.sunzoetermeer.nl/aanvragen.

www.zoetermeer.nl

Themapagina: Sportakkoord

SPORTAKKOORD ZOETERMEER
Om iedere inwoner van Zoetermeer plezier aan sport te laten beleven. Nu en in de toekomst.
Ongehinderd, in een veilige en gezonde omgeving. Als sporter, vrijwilliger of toeschouwer.

DRIE INVALSHOEKEN EN 14 AMBITIES
A

B

C

Sterk en samen. Dit is gericht op het versterken van de sport(aanbieders). Daarbij
richten wij ons op de organisatie van sportaanbieders, maar ook op de accommodaties en de openbare ruimte.

‘Gezond en wel’ verwijst naar de belangrijke maatschappelijk functies die de sport
vervult, en de ambities die wij hebben, in de
sfeer van gezondheid en welzijn.

‘Veel en vaardig’ gaat over de ambities
die wij koesteren om mensen meer en beter
te laten sporten en bewegen.

1. Kennisdeling en samenwerking om sport
te versterken
2. Meer vrijwilligers
3. Delen accommodaties en materialen
4. Openbare ruimte beweegvriendelijker
5. Verduurzaming sportaccommodaties
6. Versterking en verbreding ondersteuning
sportaanbieders

7. Extra aandacht voor gezonde leefstijl in
sportomgeving
8. Positiever sportklimaat
9. Vergroten mogelijkheden voor
aangepast sporten
10. Meer ouderen in beweging
11. Speciale aandacht voor speciale
doelgroepen

12. Nieuwe sportactiviteiten en
-evenementen
13. Nieuwe arrangementen en communicatiemiddelen voor promotie sport
en bewegen
14. Versterking en verbreding samenwerking
tussen sport, onderwijs en kinderopvang
om kinderen meer en beter te laten
bewegen

STIMULERINGSBUDGET AANVRAGEN:
-

Informatie inwinnen op de website en/of bij de coördinator Sportakkoord;
Aanvraag sluit aan op één van de beschreven ambities;
Met de samenwerkende partijen de projectaanvraag bespreken/uitwerken;
Aanvraag indienen via www.sportakkoord-zoetermeer.nl;
Coördinator Sportakkoord legt contact voor eventuele aanvullende vragen;
De regiegroep neemt eens per maand de ontvangen aanvragen in behandeling;
Aanvrager ontvangt uitsluitsel;
Bij een positief besluit, budget en aan de slag!
Na afloop een korte evaluatie met foto’s naar coordinator@sportakkoord-zoetermeer.nl

INFORMATIE, CONTACT OF AANVRAAG DOEN:
www.sportakkoord-zoetermeer.nl | Coördinator Sportakkoord: Jorrit Smit
coordinator@sportakkoord-zoetermeer.nl | 06-22945320

OMVANG BIJDRAGE:

De organisaties kunnen een bijdrage uit het
stimuleringsbudget aanvragen van minimaal €250 en maximaal €5.000.

28 oktober 2021

