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Vergadering Adviesraad 
sociaal domein 
Elke maand is er een openbare 
vergadering van de Adviesraad sociaal 
domein. Wilt u komen luisteren of 
meepraten? Dan bent u van harte 
welkom. De volgende vergadering is op 
dinsdag 10 mei om 20.00 uur. 
De Adviesraad sociaal domein geeft 
gevraagd en ongevraagd adviezen 
aan het college van burgemeester 
en wethouders over het beleid 
vanuit de Wmo, de Jeugdwet en 
de Participatiewet. Heeft u nog een 
aanvullend punt voor de agenda? Of 
wilt u contact met de Adviesraad? Mail 
dan naar: adviesraadsociaaldomein@
zoetermeer.nl. De agendapunten vindt u 
op www.adviesraadzoetermeer.nl.

Cursus stoppen  
met roken 
Wilt u stoppen met roken? Dan is het 
prettig om te weten dat u er niet alleen 
voor staat. Meld u daarom aan voor 
de cursus om te stoppen met roken: 
‘Rookvrij! Ook jij?’. In 7 bijeenkomsten 
van 1,5 uur stopt u samen met uw 
groepsgenoten met roken. Een Stoppen 
Met Roken coach van Sinefuma 
begeleidt de bijeenkomsten. De 
eerstvolgende training in Zoetermeer 
vindt plaats op dinsdagavond 17 
mei van 19.00 tot 20:30 uur in het 
Gezondheidscentrum Rokkeveen-Oost. 
Wilt u zich voor de cursus aanmelden? 
Dat kan via www.rookvrijookjij.nl. Daar 
vindt u ook andere startdata en locaties.
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Wie verdient een lintje?
Kent u een vrijwilliger die zich al 
jarenlang met hart en ziel inzet? Iemand 
die met liefde activiteiten begeleidt in 
een verzorgingshuis of een kerk? Een 
persoon die al jarenlang coacht bij 
een sportclub of die zich inzet voor de 
jeugd bij een scoutingclub? Of iemand 
die een bestuursfunctie vervult bij een 
vereniging? Vraag dan een Koninklijke 
onderscheiding aan: een lintje. 

Iedereen die zich in zijn vrije tijd inzet 
voor de medemens en de samenleving 
kan in aanmerking komen voor een lintje. 
Een organisator van evenementen, de 
bezorger van een clubblad, iemand die 

belangeloos jarenlang bestuurslid is. De 
meeste Koninklijke onderscheidingen 
worden rond Koningsdag uitgereikt. Dit jaar 
feliciteerde burgemeester Bezuijen tijdens 

de lintjesregen, de dag voor Koningsdag, 
zeventien Zoetermeerse inwoners met hun 
Koninklijke onderscheiding. 

Iemand aanmelden?
Meer informatie en het digitale 
aanvraagformulier kunt u vinden op  
www.lintjes.nl. Het is verstandig 
om eerst contact op te nemen met 
een medewerker van de gemeente 
Zoetermeer, telefoonnummer 14079 of 
onderscheidingen@zoetermeer.nl. Het 
beoordelen van de aanvragen voor de 
lintjesregen van 2023 kost tijd. Aanvragen 
moeten dan ook vóór 1 augustus 2022 bij 
de gemeente binnen te zijn. 
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Van de gemeenteraad

9 mei commissie- en 
raadsvergadering

Op maandagavond 9 mei 2022 zijn er vergaderingen 
van de commissie Stad en de gemeenteraad. De 
commissievergadering begint om 19.30 uur in de 
commissiezaal, de raadsvergadering start om 21.00 uur in 
de raadzaal. U bent van harte welkom de vergaderingen 
te volgen vanaf de publieke tribune. Ook kunt u meekijken 
via de internetuitzending. 

Onderwerpen en internetuitzending
Wilt u weten over welke onderwerpen wordt gesproken? 
Bekijk dan de meest actuele agenda en bijbehorende 
stukken in de kalender in het raadsinformatiesysteem 

iBabs via www.zoetermeer.nl/gemeenteraad. Hier kunt u 
de vergadering 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.zoetermeer.nl/gemeenteraad 
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.zoetermeer.nl/gemeenteraad. U kunt zich op deze 
website ook aanmelden 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!

Uitje voor mantelzorgers 
Stond u in 2021 geregistreerd als 
mantelzorger? Dan krijgt u deze 
week een kaart voor een uitje in de 
brievenbus. Op deze manier wil de 
gemeente Zoetermeer mantelzorgers 
extra bedanken. 

Met deze kaart kunnen mantelzorgers 
de komende twee maanden (tot 30 
juni) naar Museum De Voorde of naar 
het Videogame Museum. ‘Wie zorgt 
voor een ander, verdient onze steun,’ 
vertelt wethouder Ingeborg ter Laak 
van Zorg en Welzijn. ‘De afgelopen tijd 
zijn mantelzorgers zwaarder belast dan 
gebruikelijk.’ Om hen te bedanken zijn er 
vanuit de gemeente en de gemeenteraad 

vorig jaar diverse activiteiten voor 
mantelzorgers georganiseerd, waaronder 
een pubquiz en een sportieve activiteit 
voor jonge mantelzorgers. Deze kaart 
voor een cultureel uitje hoort daar nog bij, 
vooral omdat we er nu steeds meer op 
uitgaan. 

Mantelzorgwaardering
Zorgt u dit jaar intensief, langdurig en 
onbetaald voor een zieke partner, kind, 
ouder of andere naaste? Dan bent u een 
mantelzorger. Mantelzorgers kunnen  
zich registreren via  
zoetermeer.mantelzorgcentraal.nl om zo 
de mantelzorgwaardering voor 2022 aan 
te vragen. De gemeente Zoetermeer laat 

hiermee haar waardering blijken voor de 
inzet van haar mantelzorgers.
In 2022 bestaat de mantelzorgwaardering 
uit een éénmalige financiële waardering 
van € 200 en een feestelijke Dag van de 
Mantelzorg in november 2022. 

Wie zorgt voor een ander… 
verdient een uitje
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Heeft u een opmerking, vraag of suggestie? Neem contact op met de redactie van 

Bureau Citymarketing via ditisdeplek@zoetermeer.nl

www.zoetermeerisdeplek.nl

@zoetermeerisdeplek
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Op deze mooie foto van Instagramgebruiker 
@sweetlakecity_views ziet u het uitzicht op 
de Dobbe bij zonsondergang tijdens een 

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

UITagenda
OG3NE - Samen uit, samen 
thuis - Stadstheater 
Zoetermeer  
7 mei

OG3NE gaat in seizoen 
2021/2022 met twee ver-
schillende tournees de 
Nederlandse theaters in. In 
SAMEN UIT, SAMEN THUIS 
passeren de allermooiste 
Nederlandstalige liedjes de 
revue. OG3NE tilt met hun 
unieke meerstemmigheid 
liedjes naar een andere 
dimensie. De Nederlandse 
muziekscene heeft in het 
rijke muzikale verleden vele 
prachtige pareltjes voortge-
bracht. Hoe zouden deze 
klinken verpakt in het ken-
merkende OG3NE-jasje? 
Ook zo benieuwd? Koop 
snel uw tickets en laat u 
verrassen! 

De moederdagvaart  
8 mei

Geniet tijdens Moederdag 
van een boottocht van twee 
uur. U vaart van boerderij ‘t 
Geertje naar de ‘Rivièra in 
de Randstad’, het recreatie-
gebied Vlietland bij 
Leidschendam. Beleef de 
rust en ruimte van het pol-
derlandschap in het Groene 
Hart tussen Zoetermeer, 
Leiden en Den Haag. De 
boot is makkelijk toeganke-
lijk voor mensen met een 
rollator, rolstoel of scootmo-
biel. Verras uw moeder met 
dit originele uitje! Moeders 
mogen op deze dag natuur-
lijk gratis mee op deze 
mooie vaart, die Stichting 
Rondvaart Zoetermeer 
mogelijk maakt.

Dit jubileumjaar kunt u, 
onder de noemer 
Zoetermeer 60 jaar New 
Town, zien waarom 
Zoetermeer zo’n bijzondere 
nieuwe stad is. Een groot 
aantal lokale organisaties 
organiseert lezingen, ten-
toonstellingen, boeken en 
excursies. Wilt u meer lezen 
over de geschiedenis van 
Zoetermeer en de activitei-
ten die plaatsvinden? 
Neem een kijkje op 
www.zoetermeerisdeplek.nl/
zoetermeer-60-jaar-new-
town! 

Of u nu op zoek bent naar vrijetijdsbesteding, woonplezier, wilt ondernemen of studeren? Zoetermeer is de plek!

Dit jaar vieren we Zoetermeer 60 
jaar New Town! De geschiedenis 
van Zoetermeer nam in 1962 een 
spectaculaire wending. Zoetermeer 
werd toen aangewezen als groei-
kern. De nieuwe stad moest de 
woningnood, die ook toen hoog 
was, oplossen. Het dorp groeide 
uit tot een stad met scholen, win-
kels en kantoren. Prachtig weer-
spiegelen de verschillende wijken 
de architectuur en stedenbouw-
kundige idealen van de tijd waarin 
deze gebouwd werden. Vaak liep 
Zoetermeer daarin voorop met 
allerlei experimentele projecten.

Wijk in de spotlight: Dorp
Een wijk die Dorp heet. Van 
zichzelf natuurlijk al bijzonder, maar 
in deze wijk is ook veel te 

ontdekken. Denk bijvoorbeeld 
aan de Dorpsstraat! In de 
gezellige winkelstraat vindt u 
meer dan 40 leuke speciaalzaken 
en restaurants. Maar ook 
bijzondere gebouwen zoals ’t 
Oude Huis dat in het verleden 
zowel een burgemeesterswoning, 
tandartsenpraktijk, 
gemeentekantoor en later een 
Stadsmuseum was. Daarnaast 
vindt u hier het oudste gebouw 
van Zoetermeer: de Oude Kerk. In 
1785 begon de bouw van de kerk 
en de blikvanger Molen de Hoop. 

Wist u dat deze molen ooit voor 
een gulden door de gemeente 
Zoetermeer verkocht is aan de 
leden van stichting Molen de 
Hoop? Tegenwoordig bevindt zich 
in de molen een gezellige winkel 
met allerlei bakproducten die in 
de molen worden gemaakt. U 
vindt er ook nieuwere locaties 
zoals CKC & Partners, waar iedere 
Zoetermeerder kunst en cultuur 
kan beoefenen, maar ook meer 
kan leren over techniek in het lab. 
Even ontspannen kan in deze wijk 
ook goed. Bijvoorbeeld in het 

Wilhelminapark, het oudste park 
van Zoetermeer met een 
langwerpige vijver. 

Meer ontdekken
Wilt u meer ontdekken over deze 
wijk? Bekijk dan de 
architectuurwandeling op 
www.zoetermeerisdeplek.nl/ 
architectuurwandelingen! 
De route is 3,9 km en begint bij 
de RandstadRail-halte Stadhuis. 
Onderweg een mooie foto 
gemaakt? Deel ‘m met 
#Zoetermeerisdeplek. 

Zoetermeer 60 jaar New Town

Genieten 
in de zon
Uit eten in 
Zoetermeer 
kan in talloze 
restaurants en 
cafés. Wilt u 
lekker in het 
zonnetje genieten van een ontbijt, 
lunch, diner of borrel? Op 
www.zoetermeerisdeplek.nl/terrassen 
vindt u een overzicht van de terras-
sen in Zoetermeer! Zowel aan het 
water als midden in het centrum 
zijn meerdere terrassen te vinden. 
Combineer het uitje met een heer-
lijke wandeling of fietstocht. 
Ontdek bijvoorbeeld alles over uw 
woonwijk met een van de architec-
tuurwandelingen, leer meer over 
de 180 kunstwerken in Zoetermeer 
of geniet van het lentegroen in een 
van de vele groengebieden.

NIEUW! URBAN MINI 
GOLF BIJ GAMECITY

Urban Mini Golf: binnenkort bij Gamecity te 
beoefenen. Bij attractiecentrum Gamecity vindt 
u ook al een kartbaan, lasergame arena, prison 
island en arcade games. Het nieuwe spel, 
Urban Mini Golf, bestaat uit achttien holes in 
een unieke glow in the dark omgeving. De 
holes zijn verdeeld over 2 verdiepingen met 
glowgolf effecten. Voor zowel kinderen als 
volwassenen is het een uitdagend parcours. 
Benieuwd naar meer leuke indoor of outdoor 
uitjes in Zoetermeer? Neem een kijkje op 
www.zoetermeerisdeplek.nl!
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17 Zoetermeerders ontvingen een lintje Het regende weer lintjes in Zoetermeer! Op 26 april 2022, traditioneel op de dag voor Koningsdag, kregen 17 Zoetermeerders een lintje. Burgemeester Michel Bezuijen verraste 
in het Zoetermeerse Stadstheater dit jaar vijftien Zoetermeerders met een Koninklijke onderscheiding. De heer Groenewegen ontving zijn onderscheiding na de bijeenkomst in 
het theater thuis, persoonlijk uit handen van de burgemeester. Op het Ministerie van Defensie kreeg de heer Den Hollander een Koninklijke onderscheiding.

Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Bakker zette zich 
meer dan vijfentwintig jaar 
vrijwillig in voor onder meer 
de Gereformeerde Kerk 
vrijgemaakt, Het Kompas en 
het Interlevensbeschouwelijk 
Overleg Zoetermeer (ILOZ) en 
haar voorgangers. Ook stond 
hij in 2017 aan de wieg van 
JobHulpMaatje, een organisatie 
die werkzoekenden helpt om 
een baan te vinden wanneer dat 
hen zelf niet lukt. 

Voor haar vijfentwintig jaar 
lange vrijwillige inzet voor het 
project Begeleid Vervoer van 
de Zoetermeerse Unie van 
Vrijwilligers. Mevrouw Hapke-de 
Geus zorgde ervoor dat mensen 
die dat zelf niet konden, toch de 
deur uit konden. Tegelijk bood 
zij veel cliënten een luisterend 
oor.

Zowel tafeltennisvereniging 
Taverzo als voetbalvereniging 
FC Zoetermeer kunnen al 
jarenlang op de intensieve en 
vrijwillige inzet van de heer 
De Boer rekenen. De heer De 
Boer is daarnaast sinds 2015 
bestuurslid van de politieke 
partij Zó! Zoetermeer.

Als gastdocent kunstzinnige 
vorming ging de heer Kamphuis 
bij basisscholen langs met 
zelfgemaakte leskoffers. De heer 
Kamphuis inspireerde kinderen 
en ontwikkelde hun creativiteit 
en zelfvertrouwen. Daarnaast 
was de heer Kamphuis jurylid bij 
het wereldrecord straattekenen 
en maakt hij deel uit van de 
ballotagecommissie van de 
Kunstuitleen. 

Vanaf de jaren tachtig tot 2005 
was de heer De Ruiter voorzitter 
van de Raad voor Handel en 
Industrie, de voorganger van 
wat nu Netwerk Zoetermeer is. 
Ook was hij van 2005 tot 2010 
voorzitter van de ledenraad 
van de Rabobank Vlietstreek-
Zoetermeer. In 2014 verbond 
de heer De Ruiter zich aan de 
Historische Kring in Benthuizen 
én het Historisch Genootschap 
Oud Soetermeer. Sinds 2018 is 
de hij tevens penningmeester 
en secretaris van de vereniging 
Dorpsstraat Vastgoed BIZ. 

Mevrouw Christen-Stol is één 
van de oprichters van Stichting 
Piëzo. Na haar pensionering 
in 2008 bleef zij actief als 
vrijwilliger en ambassadeur. 
Bij zorgorganisatie Middin 
leest mevrouw Christen-Stol 
sinds 2016 voor aan mensen 
met een beperking. In 2016 
sloot zij zich ook aan bij 
het buurtpreventieteam in 
Buytenwegh.

Het echtpaar Ong-Alok is sinds 
de start van het Zoetermeerse 
Kerkgenootschap de 
Zevende-dags Adventisten in 
1980 al actief als vrijwilliger. 
Het echtpaar hield zich 
ook jarenlang bezig met 
hulpprojecten in Suriname en 
Indonesië. Daarnaast helpen zij 
met grote regelmaat mensen die 
hulpbehoevend zijn. 

Gedurende bijna dertig jaar was 
de heer Bretveld voorzitter van 
de Zoetermeerse vereniging 
van aquariumliefhebbers 
PaluZee. Als vrijwilliger is de 
heer Bretveld er nog zeer actief. 
Daarnaast zet de heer Bretveld 
zich op liefdevolle wijze in als 
mantelzorger. 

Voor haar zeer actieve vrijwillige 
inzet voor de Hindoestaanse 
gemeenschap in Zoetermeer. 
Mevrouw Gangapersadsing-
Malahe gaf onder meer 
gedurende vijfentwintig 
jaar Hindi-les. Daarnaast 
helpt zij bij het bereiden van 
maaltijden voor de gasten 
van de meerdaagse religieuze 
diensten. Ook organiseerde 
zij met jongeren zang-, dans- 
en toneelbijeenkomsten voor 
ouderen.

De heer Groenewegen was als 
vrijwilliger van grote betekenis 
voor de paardensport. 
In het bijzonder voor de 
(hand)draverijsport. Ook de 
wildbeheereenheid Rijnland-
Zuid mag sinds 2000 op 
de vrijwillige inzet van de 
heer Groenewegen rekenen 
voor het bijhouden van de 
faunagegevens in het gebied 
rondom Stompwijk. 

De Pelgrimskerk in Zoetermeer 
kon jarenlang op de inzet van 
de heer Westerhof rekenen. 
Bij muziekvereniging Harpe 
Davids was de heer Westerhof 
muzikant, manager van het 
harmonieorkest en deed hij de 
ledenadministratie. Daarnaast 
zette hij zich van 2003 tot 2018 
vrijwillig in voor het Cruquius 
Museum in de Haarlemmermeer.

Sinds 1985 zet de heer 
Maas zich in voor Diong, de 
vereniging voor aangepast en 
geïntegreerd sporten. De heer 
Maas gaf tafeltennistraining én 
bij voetbalclub TOGB in Berkel 
en Rodenrijs voetbaltrainingen. 
Daarnaast zette hij zich van 
2013 tot 2019 in voor de 
Stichting Georganiseerde 
Eerstelijnszorg Zoetermeer.

Sinds 1987 zet mevrouw Cusell-
Hennipman zich vrijwillig in voor 
de protestantse wijkgemeente 
De Oase. De ‘vakantietas’ is een 
initiatief van mevrouw Cusell-
Hennipman. Dit is een rugzak 
met cadeautjes voor kinderen 
die niet op vakantie kunnen. 
Ook de Voedselbank mag sinds 
2004 op haar inzet rekenen. 
Daarnaast zette zij tijdens de 
coronatijd een telefooncirkel op 
zodat het contact met ouderen 
en eenzamen niet verloren ging.

Al vanaf een jonge leeftijd zette 
de heer Vermeulen zich in voor 
de Heilige Nicolaasparochie en 
de opbouw van de wijkparochie 
Rokkeveen. Ook het Inloophuis 
in Rokkeveen kan op de 
inzet van de heer Vermeulen 
rekenen, net als zijn inzet bij 
de jaarlijkse herdenking van de 
MH17-ramp in Zoetermeer. De 
heer Vermeulen behoort tot de 
vrijwilligers van het eerste uur 
van Stichting Present. 

Voor zijn langdurige en 
betekenisvolle inzet voor het 
Commando Landstrijdkrachten 
en het Korps Nationale Reserve. 
Daarnaast heeft de heer Den 
Hollander zich een groot aantal 
jaren vrijwillig ingezet voor 
jongerenorganisaties en het 
dierenwelzijn. 

Mevrouw Greve was ongeveer 
drieëndertig jaar lang vrijwillig 
actief voor de Mixed Hockey 
Club Zoetermeer. Daarnaast 
behoort mevrouw Greve tot de 
vrijwilligers van het eerste uur 
van het Bijna Thuis Huis, het 
Hospice Zoetermeer. Ook zet 
zij zich sinds 2014 in voor het 
project ‘Steun bij verlies’ van 
Humanitas Zoetermeer.

De heer F. Bakker

Mevrouw B. Hapke-de Geus

De heer J. de Boer

De heer G.L.M. Kamphuis

De heer J. de Ruiter 

Mevrouw E.W. Christen-Stol

De heer P.A. Ong-Alok en  
mevrouw M.J. Ong-Alok-Roemampoek

De heer H.W. Bretveld

Mevrouw S.S. Gangapersadsing-Malahe

De heer A.A.P. Groenewegen

De heer A.O. Westerhof

De heer G.W.M. Maas

Mevrouw G. Cusell-Hennipman

De heer M.C.F. Vermeulen

De heer R.J. den Hollander Mevrouw T. Greve
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