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Extra coronamaatregelen nodig
door stijgende besmettingen
Het aantal coronabesmettingen is in de
afgelopen weken hard gestegen. Steeds
meer mensen worden opgenomen
in het ziekenhuis en ook het aantal
coronapatiënten op de IC’s loopt op.
Het RIVM verwacht een piek van 500
coronapatiënten op de IC deze winter. Het
kabinet neemt daarom extra maatregelen
om de snelle verspreiding van het virus
af te remmen. Deze maatregelen komen
bovenop de regels die er op dit moment
al gelden. Het thuiswerkadvies is vanaf
gisteren 3 november aangescherpt naar
‘werk minstens de helft van de werktijd
thuis’. De andere extra maatregelen zoals
de mondkapjesplicht en het verbreden van
de inzet van het coronatoegangsbewijs
gelden vanaf zaterdag 6 november.
U ziet een overzicht van de nieuwe
coronamaatregelen in het overzicht
hiernaast. Voor meer informatie:
www.rijksoverheid.nl/corona.

Aanmelden
Voor een goede voorbereiding van
de avond, vragen we u om zich van
te voren aan te melden. Aanmelden
kan via buurtpreventie@zoetermeer.
nl. Kijk op www.zoetermeer.nl/
buytenweghdeleyens voor het
programma en de gespreksrondes.
Coronatoegangsbewijs verplicht
Voor deze bijeenkomst is een
coronatoegangsbewijs verplicht. U
krijgt een coronatoegangsbewijs als u
volledig bent gevaccineerd, een geldig
herstelbewijs hebt of een negatieve
testuitslag van maximaal 24 uur oud.
Testen blijft gratis voor iemand die
geen herstel- of vaccinatiebewijs
heeft. Met de CoronaCheck-app kunt
u een coronabewijs maken. Meer
informatie over de CoronaCheck-app
of een papieren bewijs vindt u op
www.coronacheck.nl.

Verwijderen
bootwrakken in
De Leyens
Team Handhaving gaat de
bootwrakken die het water in de wijk
De Leyens ontsieren, verwijderen.
Het gaat om bootwrakken aan
Columbusrede/James Cookrede,
schoenerkade en Sloepkade.
Medewerkers van team Handhaving
voorzien de bootwrakken van een
groot wit label. Bent u eigenaar van
een van deze bootwrakken? Dan heeft
u tot 11 november 2021 de tijd om
het weg te halen. Daarna verwijdert
team Handhaving het bootwrak. U
kunt dan niet meer aanspraak maken
op het bootwrak of op persoonlijke
bezittingen, die er mogelijk inliggen.

Afsluiting
Brechtzijde
(vlakbij
Langeland
ziekenhuis)

Themabijeenkomst
veiligheid
Buytenwegh
Woont u in Buytenwegh en wilt u
meepraten over de veiligheid in
uw wijk? Meld u dan aan voor de
themabijeenkomst veiligheid in
Buytenwegh op donderdag 18
november 2021 om 19.30 uur (inloop
vanaf 19.00 uur) in Snowworld aan
de Buytenparklaan 30 in Zoetermeer.
Tijdens deze avond kunt u in
kleine groepen in gesprek met de
burgemeester, de wijkwethouder en
de teamchef van de politie. Inwoners
kunnen ervaringen delen en aangeven
wat beter kan op het gebied van
veiligheid. Ook wordt er ingegaan op
de veiligheidsaanpak tot nu toe en
preventie. Thema’s die aan bod komen
zijn jeugd, woonoverlast, aanpak/
preventie en handhaving.
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Vanwege wegwerkzaamheden is
de Brechtzijde van 8 tot en met 19
november in een richting afgesloten
voor het verkeer. Dit is tussen de
Sartrezijde en de Toneellaan. Het
verkeer krijgt een omleiding via de
Sartrezijde en de Kadelaan. Bezoekers
van het Langelandziekenhuis kunnen
enige hinder van ondervinden. Op
15 november is de Brechtzijde vanaf
07.00 uur tot 16 november 06.00 uur in
twee richtingen afgesloten. Het verkeer
(ook bezoekers van de Spoedeisende
Hulp) wordt omgeleid via Kadelaan en
Sartrezijde en in tegenovergestelde
richting. Het vrachtverkeer heeft een
aparte omleidingsroute.

Burgemeester Michel Bezuijen
reikte zaterdag 30 oktober 2021
een Koninklijke onderscheiding uit
aan mevrouw A.H. Broer-Uijthoven.
De benoeming tot Ridder in de
Orde van Oranje-Nassau kreeg
mevrouw Broer-Uijthoven voor haar
betekenisvolle en langdurige inzet
voor de Dierenbescherming, het
Dierentehuis in Zoetermeer en de
Pelgrimshoeve.

Natuurwerkdag,
doet u ook mee?

Prikpost op Stadhuis ook op
zaterdag open
Wilt u graag dichtbij een prik
tegen corona halen, maar komt de
woensdag u niet goed uit? Dan kunt
u ook op zaterdag 6 en 13 november
naar het stadhuis. Op deze dagen is
de prikpost van de GGD van 11.00 tot
16.00 uur geopend.

bereikbaar, waardoor inwoners makkelijk
en snel een prik tegen corona kunnen
halen. Daarom willen we ook inwoners
de komende twee zaterdagen de
mogelijkheid bieden om een vaccinatie
te halen. Bij genoeg belangstelling gaan
we dat verlengen.

Het vaccineren in het stadhuis op
woensdag loopt goed. De plek is goed

Zonder afspraak langskomen
Op zaterdag 6 en 13 november is de
priklocatie van 11.00 uur tot 16.00 uur
geopend. Daarnaast is de priklocatie
op woensdag 10 en 17 november van
9.00 tot 16.00 uur open. U hoeft geen
afspraak hiervoor te maken en kunt
gewoon langskomen. 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 en een
mondkapje te dragen.

Op zaterdag 6 november, van 10.00 tot
15.00 uur doet de Natuurtuin mee aan
de landelijke Natuurwerkdag. Op deze
dag wordt er op honderden plaatsen
door het hele lang gewerkt aan het
onderhoud van het landschap. Een
prachtige kans om met handen, hoofd
en hart van de natuur te genieten.
In de Natuurtuin wordt in kleine
groepjes gewerkt aan het opschonen
van de griend, het omspitten van de
akkertjes of het maken van orchideeën.
Aanmelden en meer informatie vind u
op www.natuurwerkdag.nl.

Van de gemeenteraad
Maandag 8 november: vergaderingen
commissies Stad en Samenleving
Op maandag 8 november zijn er vergaderingen van de commissies Stad
en Samenleving. De commissie Stad vindt plaats in de raadzaal, Samenleving in de
commissiezaal. Beide vergaderingen beginnen om 19.30 uur.
U bent van harte welkom om de vergaderingen 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 vergaderingen dan via internet volgen.
Onderwerpen en internetuitzending
Wilt u weten welke onderwerpen worden besproken? Bekijk dan de meest actuele
agenda 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 over een onderwerp dat op de
agenda staat. 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!

Referendabele raadsbesluiten 25 oktober 2021
Onderstaande besluiten van de gemeenteraad van Zoetermeer zijn referendabel. Dit
betekent dat u bij deze besluiten de mogelijkheid heeft om via een referendum de
inhoud van het besluit te wijzigen. Op www.raadzoetermeer.nl onder Denk & doe mee
- referendum leest u hoe dat in zijn werk gaat. Als twee weken na de datum van deze
publicatie geen verzoek is ingediend tot het houden van een referendum, treden de
hieronder genoemde besluiten in werking op 19 november 2021.
•
•

Raadsbesluit Ontwikkelperspectief Bleizo-West
Raadsbesluit Concept Regiovisie Jeugdzorg Haaglanden

De griffie ondersteunt de gemeenteraad • 14 079 • griffie@zoetermeer.nl • www.zoetermeer.nl/gemeenteraad
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Zoetermeer is de plek
November tips
Het is alweer november!
Indoor activiteiten, overdekt
winkelen, wandelen tussen
de regenbuien, ook deze
maand is er genoeg te zien
en beleven in Zoetermeer.
We geven je in dit artikel tips
voor activiteiten in november
in Zoetermeer.
Voor een artikel op
zoetermeerisdeplek.nl hebben
we tips voor de novembermaand in Zoetermeer op een
rijtje gezet. Aanvullingen of
suggesties op dit rijtje? We
horen het graag!

Overdekt winkelen

In Zoetermeer centrum kun je
veel doen. Eén van die dingen
is winkelen. Met het brede
aanbod aan winkels en horeca
in het Stadshart ben je een
hele dag zoet. In
het Woonhart kun je terecht
voor meubel-, tuin- en woonaccessoire winkels.Mandelabrug

Museum bezoek

In het Nationaal Videogame
Museum ontdek je de geschiedenis van videogames. Bij
Museum de Voorde kun je aan
de hand van activiteiten rond

Zoetermeer

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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De leukste
activiteiten!
actuele thema’s, de verschillen
en overeenkomsten tussen
mensen ontdekken.

Dit is de plek.

Ontdek de natuur

De herfst in een drukke tijd
voor de natuur. Kleuren van de
bladen veranderen en de dieren komen of trekken weg.
Zoetermeer heeft met zes
recreatiegebieden een verrassend veelzijdig aanbod aan
groen. Ontdek de natuur tussen de regenbuien door!
Bekijk alle tips op
www.zoetermeerisdeplek.nl/
november-tips.

Nationaal Videogame Museum
Stadshart Zoetermeer

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

Recreatiegebied Bentwoud

Comedy Night
5
NOV
Tijdens
de Comedy
night verandert de Kleine Zaal
van het Stadstheater
Zoetermeer in een heus comedy-walhalla! Een ongedwongen
avond met een drankje en een
hapje binnen handbereik,
muziek, vrienden én meerdere
goede comedians van eigen- of
Vlaamse bodem en soms zelfs
overzees. Kortom, de perfecte
vrijdagavond.

Bekijk alle 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

Een zonovergoten morgen met herfstkleuren hebben we wel verdiend toch?
@daniellekramerfotografie plaatste deze foto van
een fietser tijdens een mistige morgen in de
Nieuwe Driemanspolder op Instagram. Wat is uw
favoriete plek in Zoetermeer? Deel de foto met
#Zoetermeerisdeplek op Instagram en misschien
komt de foto hier binnenkort voorbij!

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. Heeft u vragen over Bureau
Citymarketing Zoetermeer? We gaan
graag met u in gesprek via e-mailadres
ditisdeplek@zoetermeer.nl!

www.zoetermeer.nl
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Fittest 55+ en beweegmarkt 16 december
In drie stappen naar een ﬁtter leven!
STAP 1:

STAP 2:

HOE FIT BENT U?

GEEF
U OP!

De Fittest geeft inzicht in uw algehele lichamelijke ﬁtheid en deels in uw geestelijke
gesteldheid. De test duurt ongeveer 60 minuten en bestaat uit verschillende
onderdelen:
6.
Schouderlenigheid
7.
Knijpkracht
1.
Vragenlijst
8.
Hand oog coördinatie
2.
Bloeddruk
9.
Peak flow meting
3.
Lage rug mobiliteit
10.
Uithoudingsvermogen
4.
MRC test
11.
Advisering
5.
PUMA

Bent u 55 jaar en ouder? Wilt u meer energie hebben of minder last hebben van
lichamelijke en/of psychische belemmeringen? Trek de stoute (sport) schoenen aan
én zet de eerste stap naar een ﬁtter leven! Geef u vóór 9 december op voor de gratis
Fittest op 16 december 2021, van 12.00 tot 16.00 uur, bij Fysiopraktijk Fiscia. Want
sporten is voor iedereen, onafhankelijk van beperkingen of leeftijd.

STAP 3:

BEZOEK DE BEWEEGMARKT
Van badminton tot aan aerobic
en van Yoga Plus tot stijldansen.
Dit zijn enkele activiteiten die te
vinden zijn op www.sportpas.nl/
zoetermeer. Alle sportaanbieders
die op de beweegmarkt staan, zijn
aangesloten bij de website van de
kennismakingscursussen.
Vindt u het moeilijk kiezen welke sportieve
of culturele weg u in wilt slaan? Misschien
helpt het dat u bij www.sportpas.nl/
zoetermeer een of meerdere cursussen
kunt uitproberen tegen een aantrekkelijke
tarief. Het maakt niet uit wat u zoekt, want
voor iedereen is er een passende cursus!

Sporten heeft een
positief herstel
‘Zelf zie ik een groot verschil in een snel
herstel of mensen wel of niet sporten,’
vertelt fysiotherapeut Mitch Schaeffers
enthousiast. ‘Senioren die voor het
eerst onze praktijk binnenstappen
sporten vaak niet. Helaas bewegen we
te weinig, zitten we vaak in en verkeerde
houding achter de televisie, iPad en/
of iPhone. Ik zie dat er bij senioren veel

Kijkt u gerust eens rond op de website en
vind de sport die bij u past.
Beweegmarkt: ontdek welke sport u past!
In Zoetermeer is er veel te doen op het
gebied van sport en lichaamsbeweging.
Misschien bent u niet bekend met alle
mogelijkheden. Of vraagt u zich af of
het prettiger is om te sporten bij een
sportvereniging, de fysiotherapeut, of
de wandelclub om de hoek? En wat is
er voor 55-plussers te doen bij u in de
buurt? Die mogelijkheden ontdekt u op
de beweegmarkt die naast de Fittest
georganiseerd wordt. Verschillende
sportaanbieders vertellen u daar graag wat
ze voor u kunnen betekenen.

nek- en rugklachten voorkomen. Mijn
advies is: ga bewegen en doe per klacht
specifieke oefeningen. Ervaar ook dat na
een tijdje sporten het herstelvermogen
veel sneller gaat! Een mooi voorbeeld is
een cliënt die twee jaar geleden bij ons
binnenkwam en al 15 jaar in een rolstoel
zat. Ze kon haar rug niet bewegen en
daarom zijn we eerst begonnen met
kleine oefeningen. Ze heeft nog af en
toe nog last van haar rug, maar herstelt
nu binnen een dag, waar ze vroeger vier
maanden voor nodig had. Ze krijgt straks
een beenprothese en dan kan ze weer
gaan lopen. Echt, bewegen is het beste
medicijn tegen de meeste klachten,’
vertelt Mitch.
De combinatiefunctionarissen Sport van
de gemeente Zoetermeer organiseren
deze test samen met Fysica Zoetermeer
en MBO Rijnland. Aan het einde van de
test krijgt u een rapport met resultaten
die met u besproken worden. Ook kunt
u advies krijgen over welke sport of
beweegactiviteit het beste bij u past.

Inschrijven Fittest
Schrijf u in, want regelmatige lichaamsbeweging en sporten
hebben niet alleen een positief effect op uw gezondheid,
maar zorgen ook voor gezellige sociale contacten. Om de 15
minuten zullen er 10 mensen starten met de test. U dient zich
15 minuten voor aanvang van de test te melden om vervolgens
plaats te nemen in de wachtruimte.
Datum: 16 december 2021
Tijdstip: 12.00 tot 16.00 uur
Adres: Darwinstraat 10, 2716DT, Zoetermeer
Let op, er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Geef u op vóór 9 december via
www.sportpas.nl/zoetermeer in een aantal stappen:
1. Klik bovenaan de pagina op aanmelden fittest
2. Klik dan op inschrijven (bij de test die plaats vindt op de voor
u gewenste testtijd)
3. Ga vervolgens naar “ik wil me inschrijven”.
4. U klikt hier op “inschrijven zonder account”
5. Vul de benodigde gegevens in en klik op “Inschrijven”
6. U ontvangt een bevestiging van u inschrijving per mail.
Mocht u hier vragen over hebben kunt u bellen naar 14 079 of
mailen naar seniorensport@zoetermeer.nl.

*Uw aanmeldgegevens worden
vertrouwelijk behandeld. Ze worden
uitsluitend gebruikt voor de Fittest van 16
december en de evaluatie van deze Fittest.
In deze evaluatie kunt u aangeven of u
op de hoogte wilt worden gehouden. Als
u dit niet wilt dan worden uw gegevens
verwijderd.
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Op maandag 1 november 2021 is de begroting 2022 door de gemeenteraad vastgesteld.
Hieronder ziet u in een oogopslag welke inkomsten en uitgaven de gemeente voor 2022 verwacht.
De hele begroting leest u via zoetermeer.begrotingsapp.nl of scan de QR-code.

Begroting 2022

Uitgaven
Wat staat er in een begroting?
De begroting geeft aan waar de
gemeente volgend jaar geld aan
uitgeeft en de inkomsten die de
gemeente verwacht. Daarmee laat
de gemeente zien, wat ze doet met
het geld en of de gemeente de
financiën op orde heeft.

418
Inkomsten

MILJOEN

MILJOEN

Inkomensondersteuning

€ 84

Bijdrage van de Rijksoverheid

€ 286

Jeugd (o.a. Jeugdzorg)

€ 66

OZB (onroerend zaakbelasting)

€

36

Heffingen

€

31

Zorg (o.a. Wmo, toegankelijkheid) € 47
Overhead

€ 41

Grondopbrengsten

€

55

Onderhoud infrastructuur

€ 36

Overig

€

10

Ontwikkelingen in de stad

€ 33

Onderwijs (huisvesting)

€ 26

Kunst en cultuur

€ 17

Veiligheid en brandweer

€ 16

Dienstverlening en bestuur

€ 16

Afvalinzameling

€ 12

Sport(accommodaties)

€

9

Overig

€

8

Riolering

€

6

Economie

www.zoetermeer.nl

419
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