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Boosterprik halen in Zoetermeer?
Dit is wat u moet weten
Als u een boosterprik wilt halen in
Zoetermeer kan dat op twee plekken. In
de middag van 12.00 tot 17.00 uur aan
de Boerhaavelaan 33 en op woensdag
in het Stadhuis-Forum. Een afspraak
maken is hiervoor niet nodig. U kunt zo
naar binnen lopen. Vergeet alleen uw
mondkapje en identiteitsbewijs niet.
Het is handig om kleding aan te trekken
waarbij u de mouw makkelijk kunt
opstropen.
Eerst was de boosterlocatie aan de
Boerhaavelaan 33 zeven dagen per week
de hele dag open. Er komen nu minder
mensen binnen lopen dan aan het begin.
Daarom is de locatie nu alleen van 12.00
tot 17.00 uur open. In het Stadhuis-Forum
kan dit op woensdag nog de hele dag. Zo
krijgt iedereen nog de gelegenheid om een
boosterprik te halen.
Ook voor een eerste of tweede
vaccinatie
Heeft u nog geen eerste of tweede
vaccinatie tegen corona? Dan kunt u ook
op deze plekken terecht.

Het
quarantaineadvies
op een rijtje
Sinds vorige week in het
quarantaineadvies aangepast. U
hoeft niet meer in quarantaine na
contact met een positief getest
persoon als u:
• Geen klachten hebt
• Een kind of leerling bent die naar de
kinderopvang, het basisonderwijs of
het voortgezet onderwijs gaat
• Een mbo- of ho-student onder de 18
jaar bent
• In overleg met uw werkgever hebt
afgestemd dat u een werknemer
in een essentieel bedrijfsproces
bent en dat u voldoet aan de
voorwaarden
• Langer dan een week geleden een
boosterprik hebt gehad
• Korter dan 8 weken geleden positief
bent getest
Heeft u klachten? Blijf dan thuis
en doe direct een zelftest. Bij een
positieve uitslag van een zelftest gaat
u thuis in isolatie en laat u zich zo snel
mogelijk testen bij de GGD.
Meer informatie vindt u op
www.rijksoverheid.nl/corona.
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De landelijke coronamaatregelen
geven weer wat ruimte voor de
openingstijden. Daarom is vanaf
vrijdagavond 28 januari 2022 ook het
zelfbrengdepot op vrijdagavond weer
open tot 19.45 uur.
Veiligheid voor u en onze medewerkers
gaat voor alles. En om de drukte een
beetje te spreiden kijkt u dan ook
vooral voor de actuele openingstijden
op onze website
www.zoetermeer.nl/
zelfbrengdepot-argonstraat.

Toegankelijkheid
Zowel het Stadhuis-Forum als de
Boerhaavelaan zijn veilig toegankelijk voor
mensen die minder goed ter been zijn. Bij
de Boerhaavelaan heeft de GGD een route
aangegeven voor mindervaliden. Kunt u
niet zelfstandig reizen met het openbaar
vervoer? Dan kunt u een beroep doen op
de regiotaxi of de vervoersdienst van de
Unie van Vrijwilligers.

Bijeenkomst
Community tegen
Eenzaamheid

prikken zonder afspraak.nl
of bel 0800-7070

hen is het wel nodig om een afspraak te
maken. Dit kan bij de vaccinatielocatie in
de Broodfabriek in Rijswijk. Kijk voor meer
informatie op: www.coronavaccinatie.nl.

Sporten en bewegen met
een beperking
Wethouders regio Haaglanden
blijven zich samen inzetten
De afgelopen weken hebben alle wethouders sport uit regio Haaglanden de
overeenkomst ‘Inclusief – Sport & Bewegen regio Haaglanden’ ondertekend.
Namens de gemeente Zoetermeer heeft wethouder Ter Laak de overeenkomst
ondertekend.

De basisregels helpen om besmettingWilt
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Ook als je gevaccineerd bent. Als we onze
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Wassen
Was vaak en goed je
handen.

Meer informatie vindt u op
www.zoetermeer.nl.

Heeft u ideeën over het bestrijden
van eenzaamheid? Of wilt u ook een
steentje bijdragen? Sluit u dan aan bij
de Zoetermeerse Community tegen
Eenzaamheid. Alleen als we de handen
ineenslaan kunnen we de eenzaamheid
van inwoners iets verlichten. Op 10
februari 2022 vindt ook de negende
netwerkbijeenkomst van de community
plaats. Het thema is deze keer:
Vertel eens! Tijdens de bijeenkomst
staan inspirerende verhalen centraal,
nieuws uit de community en kan
iedereen vertellen waarmee ze zich
bezighouden. Wilt u erbij zijn?
22 d
Mail dan naar
tegeneenzaamheid@zoetermeer.nl
Kijk voor meer informatie over de
community op:
www.eentegeneenzaamheid.nl

Basisregels
voor iedereen
Blijf op de hoogte

Door deze samenwerking wordt het
sport- en beweegaanbod voor mensen
met een beperking in de verschillende
gemeenten met elkaar afgestemd.
Op deze manier wordt het aanbod
tot aangepaste sport vergroot. Denk
bijvoorbeeld aan het organiseren van
sportdagen in de hele regio.

Charles Brown. Foto: Joris den Blaauwen

Basisregels voor iedereen
De basisregels helpen om besmetting van jezelf en anderen met het coronavirus te voorkomen.
Ook als je gevaccineerd bent. Als we onze handen wassen, afstand houden, zorgen voor voldoende
frisse lucht, en ons laten testen en thuisblijven bij klachten, worden minder mensen besmet.
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Zelfbrengdepot
op vrijdagavond
weer open

U kunt een booster krijgen als het drie
maanden geleden is dat u uw laatste
coronavaccinatie heeft gehad. Heeft u
corona gehad? Dan kunt u een prik halen
drie maanden nadat u daarvan hersteld
bent. Heeft u net een griepprik gehad? Dan
moeten er twee weken tussen deze prikken
zitten.

Kinderen onder de 12 jaar
Kinderen van 5 tot en met 11 jaar zonder
verhoogd medisch risico komen nu ook
in aanmerking voor een coronaprik. Vanaf
18 januari 2022 krijgen deze kinderen een
uitnodigingsbrief met belangrijke informatie
over de vaccinatie tegen corona. Voor
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Van de gemeenteraad
7 februari: vergaderingen
commissies Plenair, Stad en Samenleving
Op maandagavond 7 februari 2022 vergaderen de raadscommissies.
De commissie Plenair begint om 19.30 uur, de commissies Stad en Samenleving om
20.10 uur. De raad- en commissiezaal zijn alleen toegankelijk voor deelnemers aan de
vergadering. U kunt de vergaderingen volgen via de internetuitzendingen.

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!

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. 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
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Uitsluitend op afspraak
Engelandlaan 502
www.zoetermeer.nl/
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Meldingen openbare ruimte
www.zoetermeer.nl/contactformulier
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weekend 14 079
Wegwerkzaamheden
www.zoetermeer.nl/
	
wegwerkzaamheden

Zoetermeer is de plek
De leukste
activiteiten!
Dit is de plek.

Hotel Spijkers
5
feb
– Joost Spijkers
Joost Spijkers won
met zijn voorstelling SPIJKERS
II de Poelifinario voor de beste
voorstelling in de categorie
kleinkunst. “De voorstelling
staat op eenzame hoogte. Elke
noot, elk woord, elke handeling
wordt met volle, theatrale overgave gebracht en dat maakt
dat SPIJKERS recht in het hart
raakt.” Zaterdag staat Joost
Spijkers met zijn voorstelling
‘Hotel Spijkers’ in het
Stadstheater!
The Billy Joel
5
Experience –
feb
Alexander
Broussard en 003
De liedjes van Billy Joel behoe-

ven geen introductie meer. Ze
zijn deel geworden van ons
collectieve geheugen. Deze
zaterdag kunt u genieten van
de muziek van Billy Joel in het
Stadstheater gespeeld door
Alexander Bloussard, veelgevraagd en veelzijdig pianist/
toetsenist en zanger/entertainer, en zijn band 003.

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 5
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Innovative Development studeren
in de Dutch Innovation Factory
Loes Visser studeert Innovative Development aan De
Haagse Hogeschool in het Dutch Innovation Park in
Zoetermeer. Ze vertelt in haar studentenverhaal op www.
zoetermeerisdeplek.nl/studeren over studeren aan de
Dutch Innovation Factory in Zoetermeer.

6

Livemuziek bij
feb
stage: Magda
Mendes
Naast lekker eten, serveert
restaurant STAGE kitchen &
café ook livemuziek! Op zondag 6 februari is het weer
zover. Vanaf 16:00 uur zorgt
zangeres Magda Mendes,
onder begeleiding van Ward
Veenstra, voor een sfeervolle
middag in het restaurant terwijl
u geniet van een lekker hapje
of drankje. Kijk voor meer activiteiten en evenementen in
Zoetermeer 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

Waarom studeren aan de Dutch Innovation Factory
“Zoetermeer is een kleinere locatie dan bijvoorbeeld Den
Haag of Delft. Omdat het een kleinere locatie is, heb je
meer contact met onder andere je medestudenten, maar
ook met docenten. De docenten kennen iedereen bij
naam. Je krijgt minder het gevoel dat ze denken “oh dit
is de persoon die de toets heeft gehaald”, maar dat ze je
zien als ‘young professional’. Kort gezegd: je hebt geen
‘nummertje’ in Zoetermeer. De Dutch Innovation Factory
is ook een modern gebouw. Je zit dichtbij bedrijven binnen het vakgebied. Als je vragen hebt over de bedrijven
of ze een enquête wil laten invullen, klop je gewoon op
de deur”.
Loes geeft ook aan (jonge) vrouwen mee waarom zij zich
niet afgeschrikt hoeven te voelen om voor een ICT-studie
te kiezen: “Op dit moment studeren meer mannen HBOICT dan vrouwen. Ik denk dat het idee dat er meer mannen zijn dan vrouwen misschien kan afschrikken. Ik zit op
het moment bijvoorbeeld in een groep van zestig, waar
tien vrouwen bij zitten. Ik wil vrouwen wel meegeven dat
een vak niet alleen voor mannen is. Ook al zijn het er op
dit moment ietsje meer, vrouwen kunnen net zo goed
coderen.”
Zaterdag 5 februari kunt u de open dag bezoeken bij
Dutch Innovation Factory! Naast HBO-ICT kunt u zaterdag kennis maken met een gloednieuwe bachelor: Data
Science & Artificial Intelligence. U kunt zich aanmelden
via https://dutchinnovationfactory.nl.

