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Reizen binnenVakantieplannen?
Europa aangepast
Ga wijs op reis
Het kabinet heeft besloten de aanpak
voor reizen binnen de Europese
Unie (EU) aan te passen. Met deze
aanpassing krijgen mensen die binnen
de EU willen reizen meer zekerheid en
duidelijkheid. Vanaf 27 juli 2021 geeft
Nederland geen oranje reisadvies aan
EU-landen enkel op basis van het aantal
coronabesmettingen. Een land kan
wel nog een oranje reisadvies krijgen
als er een nieuwe virusvariant opduikt.
Dit betekent dat alle EU-landen op dit
moment een geel of groen reisadvies
krijgen.

Testen bij terugkomst in Nederland
Om te voorkomen dat het coronavirus mee
naar huis genomen wordt, moet u per 8
augustus 2021 bij terugkeer in Nederland
een coronabewijs laten zien als u uit een
EU-land komt met een geel reisadvies.
Bent u volledig gevaccineerd of hersteld
van corona? Dan kunt u dit aantonen in
de CoronaCheck-app. Bent u nog niet
volledig gevaccineerd en heeft u ook geen
herstelbewijs? Dan moet u zich voor vertrek
naar Nederland laten testen in het land
van verblijf en mag u alleen reizen met
een negatieve testuitslag. Reist u terug
naar Nederland vanuit een land met een
groen reisadvies? Dan gelden er geen
maatregelen bij terugkeer.
In het overzicht hiernaast leest u hoe u wijs
op reis gaat.

Meer informatie over deze
maatregelen vindt u op
www.rijksoverheid.nl/corona

Vakantieplannen? Ga wijs op reis
Reizen binnen Europa is mogelijk, maar niet zorgeloos.
Maatregelen blijven nodig om veilig en verantwoord op vakantie te gaan.
Lees het actuele reisadvies op wijsopreis.nl en download de Reisapp.
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Een fijne zomer
voor senioren
Niet iedereen gaat deze zomer op
vakantie. Soms kan het voor de
thuisblijvers best stil zijn. Daarom
worden er allerlei leuke activiteiten
georganiseerd. Heeft u zin in een
liedjesconcert, wilt u samen breien of
haken, wilt u met iemand in de auto
erop uit of gewoon een kopje koffie
drinken? Het kan allemaal.
Bekijk het volledige programma
in de zomerfolder op
www.zoetermeertegeneenzaamheid.nl.

Gebruikt u de
CoronaMelderapp nog?
De CoronaMelder-app is nog steeds
belangrijk. Zeker nu! Want hoewel
het vaccineren in volle gang is, is het
virus er nog. Met de CoronaMelderapp, worden besmettingen sneller
opgespoord en gestopt. Met de
besmettelijkere deltavariant is dit nu
extra belangrijk.
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Uw baan kwijtgeraakt door corona?

Bent u door de coronacrisis uw werk
verloren of dreigt u uw werk te verliezen?
En heeft u hulp nodig bij het vinden van
ander of nieuw werk? Het Regionaal
Mobiliteitsteam Zuid-Holland Centraal helpt
u met een opleiding en begeleiding naar
een nieuwe baan.

Hulp op maat
Het mobiliteitsteam kan u helpen wanneer

u na 12 maart 2020 door corona werkloos
bent geworden of dreigt te worden. De
steun kan bestaan uit begeleiding naar
een nieuwe baan, loopbaanadvies, om- of
bijscholing, maar ook bijvoorbeeld hulp
bij schulden. Ook is er speciale aandacht
voor starters op de arbeidsmarkt, mensen
met een taalachterstand en mensen die
extra steun nodig hebben om aan werk te
komen.

Meer informatie
Het mobiliteitsteam helpt werkzoekenden,
werknemers en ondernemers met onder
andere (om)scholing en begeleiding.
Bent u op zoek naar deze steun?
Dan kunt u contact opnemen met het
mobiliteitsteam door te bellen naar 14 079
of te mailen naar rmt@zhcwerkt.nl. Meer
informatie vindt u op www.zhcwerkt.nl/
mobiliteitsteam.

Koffers Sam op reis door Oosterheem
Deze zomer reizen 28 koffers met de
naam Sam door de wijk Oosterheem.
Wethouder Ter Laak reikte de eerste
koffers uit aan bewoners. De koffers
logeren elke paar dagen bij een andere
wijkbewoner #samwashier.
Maar wat zit er in de koffers? In Sam
vinden de mensen een Burenboekje
met vragen, opdrachten en challenges
om in te vullen. Na een paar dagen
geven zij Sam door aan een volgende
wijkbewoner. De koffers bezoeken op
deze manier een serie adressen en in
de laatste week van augustus worden

ze ingeleverd bij het eindstation aan
Oosterheemplein 320.
Prijsvragen
Wijkbewoners die Sam in huis hebben,
kunnen berichten en foto’s plaatsen
op social media met de hashtag
#samwashier. Een ontzettend leuke
manier om deze zomer de reizen van de
koffers te volgen. Eén van de posts wint
een prijs en ook voor de deelnemers
van de koffer die de meeste adressen
heeft bezocht is een prijs beschikbaar.
Zij maken kans op een prijs voor de hele
straat.

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

Geen zin in geldstress? Probeer de
Buddy-app!
Heeft u geen zin in geldstress en wil u in een oogopslag zien wat u nog te
besteden heeft om zo schulden te voorkomen? Met de Buddy-app kunt u
precies zien wat u elke maand kunt besteden. Alle vaste lasten, zoals kosten
voor huur, hypotheek, gas, licht en water of abonnementen worden namelijk
apart gezet. Hierdoor ziet u in één oogopslag hoe u er financieel voor staat.
De Buddy-app maakt gebruik van een betaalvergunning van de Nederlandsche
Bank die hier toezicht op houdt. Zo zijn uw gegevens altijd veilig.
‘Het voorkomen en oplossen van
schulden begint met overzicht krijgen
op uw geldzaken. Het gebruik van de
Buddy-app is bedoeld voor mensen
die financiële problemen hebben of om
welke andere reden dan ook regie op

hun geldzaken willen krijgen en houden’,
zegt wethouder Margreet van Driel van
Werk en Inkomen. ‘Veel mensen kunnen
geen financieel coach inhuren en
iemand om hulp vragen bij uw financiën
is toch vaak net een te grote drempel.

De Buddy-app kan dan uitkomst
bieden’.
Meedoen?
Verschillende gemeenten testen de
Buddy-app uit, zo ook Zoetermeer. 50
Zoetermeerders krijgen de mogelijkheid
om deze app uit te proberen. Wilt u
meedoen? Stuur dan een e-mail naar
shv@zoetermeer.nl. De kosten voor het
gebruik van de app betaalt de gemeente
Zoetermeer. De testperiode duurt één
jaar en in dit jaar wordt u een aantal keer
benaderd om uw ervaringen te delen.

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
Dit is de plek.

World Food & Film Festival
Het Stadstheater en Stichting
Piëzo brengen culturen samen
tijdens het World Food & Film
Festival! Deze zomer keert het

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.
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Kunstroute De Dorpsstraat Door

De leukste
activiteiten!

Lenny Kuhr
31 juli
We kennen Lenny
Kuhr natuurlijk allemaal van
haar winnende liedje De
troubadour op het
Eurovisiesongfestival van 1969.
Maar ze is zoveel meer dan dat.
In dit concert staat ze stil bij de
duizenden dingen die voorbijgaan en bij de dat wat nooit
voorbijgaat. Met Reinier Voet
op gitaar en Mischa Kool op
basgitaar.

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

festival, in een
14 aug
andere vorm,
terug naar Zoetermeer.
Ondanks dat het festival wat
anders is dan je gewend bent
blijft de verbintenis tussen
cultuur, lekker eten en samen
zijn. Met op 4 augustus de
Indiase film en Indiase
lekkernijen.

Met meer dan 180 kunstwerken is Zoetermeer bijna
een openluchtmuseum te noemen. Kunst geeft een
stad niet alleen iets leuks om naar te kijken, maar ook
een karakter. U kunt de kunstwerken van Zoetermeer
ontdekken met de verschillende kunstroutes. Tijdens
kunstroute 3, De Dorpsstraat door, komt u langs elf
kunstwerken in de historische kern van Zoetermeer.
De route is 1,9 km en begint bij de overgang
Vlamingstraat/Dorpsstraat. Onderweg een mooie foto
gemaakt? Deel ‘m met #Zoetermeerisdeplek.

Zomerprogramma
Stadstheater
Op vakantie naar…
Zoetermeer? Door het zomerprogramma van Stadstheater
Zoetermeer hoeft u Nederland
niet te verlaten om in vakantie-sferen te komen. In de
maanden juli en augustus gaat
u in het restaurant op reis langs
verschillende (vakantie)landen.
Daarnaast speelt er ieder weekend een voorstelling zoals
deze.

www.zoetermeerisdeplek.nl

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

@zoetermeerisdeplek

Bureau Citymarketing via ditisdeplek@zoetermeer.nl

Home is where the heart is

Een van de kunstwerken in de Dorpsstraat is deze
bedelketting. Deze bedelketting draagt voorwerpen die
iets met de geschiedenis van Zoetermeer en de winkels
in de Dorpsstraat te maken hebben. Zo zijn er bedels in
de vorm van een chocomelfles, een boterton, een
geldbuidel en meer. Welke voorwerpen zie t u aan de
ketting hangen en hoe hebben deze met de geschiedenis
van de stad te maken?

Gaat u met kids op pad?

Bij elk kunstwerk wordt in de routebeschrijving een vraag
gesteld, gericht op de belevingswereld van kinderen.
Door vragen te stellen worden kinderen nieuwsgierig en
gestimuleerd goed te kijken en laat u ze vertellen wat zij
zien. Op www.zoetermeerisdeplek.nl/kunstroute-3/ kunt u
de routekaart downloaden. Nog niet uitgewandeld?
Bekijk ook de andere kunstroutes!

WAT MAAKT ZOETERMEER VOOR U DÉ PLEK?
We nodigen inwoners, bezoekers, studenten en
bedrijven in Zoetermeer van harte uit om te laten
zien hoe veelzijdig de stad is. Laat ons weten wat
Zoetermeer voor u dé plek maakt via e-mail of
social media!

www.zoetermeer.nl
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Zoetermeer op weg naar 2040
In gesprek met Jakobien Groeneveld, wethouder Groen, Openbare ruimte, Armoedebeleid,
Jeugdzorg, Afval/luchtkwaliteit en Wijkwethouder Buytenwegh, over de toekomst van Zoetermeer.
Als u de koers en richting voor een stad wilt bepalen heeft u een duidelijke stip op de
horizon nodig om te kunnen focussen. Die stip op de horizon wordt vastgelegd in de
visie Zoetermeer 2040. Een duidelijk beeld waar we als Zoetermeer naar toe gaan. Om
u een beeld te geven wat deze visie precies inhoudt licht het college van burgemeester
en wethouders de plannen de komende weken toe. Deze week Jakobien Groeneveld,
wethouder Groen, Openbare ruimte, Armoedebeleid, Jeugdzorg, Afval/luchtkwaliteit en
Wijkwethouder Buytenwegh.
Zoetermeer heeft de afgelopen jaren fors
bijgebouwd en blijft dat ook de komende
jaren doen om te kunnen voldoen aan de
vraag naar passende woningen. Mooie
straten en complexen met woningen
die voldoen aan alle eisen van deze tijd.
Toch zijn er ook hele buurten in de wijken
Meerzicht, Buytenwegh en Seghwaert
waar het niet goed gaat. Juist in deze
wijken wil de gemeente de komende jaren

gaan investeren. ‘We gaan vanaf nu ook
sociale projecten starten in bestaande
wijken’, licht Groeneveld toe. ‘Vanuit
mijn portefeuilles Jeugdzorg en Armoede
weet ik dat sommige buurten echt op
achterstand staan.’ Dit komt onder andere
doordat de buurten relatief veel sociale
woningbouw kennen in combinatie met
een hoge dichtheid van mensen met een
minimum inkomen. ‘In die buurten zie je de

Reactie op de ontwerp visie
De gemeente hoort graag uw mening. De ontwerp visie ligt ter inzage bij de Omgevingsbalie
in het Stadhuis-Forum aan de Engelandlaan 502. Iedereen kan tot en met 5 augustus 2021
zijn of haar zienswijze over de ontwerp visie Zoetermeer 2040 inbrengen. Dat kan door een
e-mail te sturen naar antwoord@zoetermeer.nl. In de Zienswijze kunt u aangeven met welke
punten uit de ontwerp visie u het wel of niet eens bent en waarom. De ontwerp visie is ook
digitaal te raadplegen via www.zoetermeer.nl/visiezoetermeer.

cijfers van werkloosheid, huislijk geweld
en jeugdzorg flink stijgen.’ Zo kent de
wethouder scholen waar 25 tot 50 procent
van de kinderen zonder ontbijt of lunch naar
school komt. ‘Zonder eten kun je niet goed
leren en echt meedoen in de klas, wordt
het moeilijk om te studeren en is ook het
uitzicht op een goedbetaalde baan kleiner.’
Een van de dingen die de gemeente wil
doen is de sociale verbinding in die buurten
verbeteren. ‘Buurtbewoners kunnen gebruik
maken van het Wijkbudget om zelf dingen
te organiseren, maar we moedigen ook
burgerparticipatie aan en geven voorlichting
over huidige onderwerpen. Samen met het
CKC & Partners brengen we als gemeente,
cultuur naar de wijk. Zo leren buurtbewoners
elkaar beter kennen.’
Vanuit haar portefeuille Groen wil
wethouder Groeneveld het gebruik van
de parken en recreatiegebieden aan
de randen van Zoetermeer stimuleren.
‘Er zijn een paar stukjes natuur die de
titel ‘natuurkerngebied’ dragen. Dat zijn
beschermde natuurgebieden waar we vanaf
blijven. De overige parken van de stad zoals
bijvoorbeeld het Binnenpark lenen zich

juist prima voor meer gezelligheid van een
theatervoorstelling, yogales in de openlucht
of een foodtruckfestival.’ Het belangrijkste
is dat Zoetermeerders zich nog meer
Zoetermeerder gaan voelen en echt trots zijn
op de stad waar ze in wonen. De wethouder
heeft ook nog een persoonlijke wens. ‘We
missen nog een Zoetermeers volkslied. Ik
denk dat dat echt bij kan dragen aan een
positief gevoel over de stad. We hebben
verschillende bekende inwoners die goed
zijn met muziek en taal. Ik hoop dan ook dat
iemand dit initiatief op durft te pakken.’

