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Winkels langer 
open 

Winkels mogen hun deuren tot 22:00 
uur openhouden voor winkelend 
publiek op 15 april (Goede Vrijdag) en 
woensdag 4 mei 2022. De gemeente 
maakt een uitzondering in de 
Winkeltijdenwet voor deze twee dagen. 
De uitzondering is geen verplichting. 
Winkeliers mogen zelf bepalen of zij 
hier gebruik van maken.

Lintje voor  
Carel Hamelink
Burgemeester Michel Bezuijen 
benoemde zaterdag 2 april Carel 
Hamelink uit Zoetermeer tot Lid in 
de orde van Oranje-Nassau. Carel 
Hamelink ontving de onderscheiding 
dankzij zijn langdurige vrijwillige inzet 
voor de wielersport; in het bijzonder 
voor wielrenvereniging De Spartaan in 
Rijswijk.

Vogelgriep in 
Zoetermeer
De vogelgriep heerst weer in 
Nederland, ook in Zoetermeer. Op 
dit moment vooral in de buurt van 
de Benthuizerplas (Schansbaan, 
Vestingpad en omgeving). Ook in 
andere delen van Zoetermeer zijn 
dode vogels gevonden. Vogelgriep 
kan besmettelijk zijn voor mensen 
en daarom waarschuwt de 
dierenambulance: ‘Pak een vogel die 
je verdenkt van vogelgriep, levend of 
dood, nooit op!’ Meer informatie over 
het herkennen van zieke vogels en wat 
u kunt doen, leest u op: 
www.zoetermeer.nl/vogelgriep

Afsluiting 
Meerzichtlaan 11 
april t/m 20 mei
Bij de Meerzichtlaan gaan we werken 
aan het asfalt en straatwerk vervangen. 
Daarom is de Meerzichtlaan van 
11 april tot en met 20 mei 2022 
afgesloten. De aannemer voert de 
werkzaamheden uit aan de rijbanen 
en de fietspaden. Het verkeer wordt 
omgeleid. 

Verkeersonveilige 
plekken tegengaan
Welke plekken vindt u 
verkeersonveilig? Dat hebben we 
onlangs aan de inwoners gevraagd. 
Hierop is massaal gereageerd. 
Met ruim 1000 reacties daagde 
u de gemeente flink uit. Nu is de 
uitdaging om daar vervolgens actie 
op te ondernemen. 

Wat doen we met alle reacties?
De gemeente vergelijkt de reacties 
met de (objectieve) ongevalscijfers en 
locaties waar ongevallen plaatsvinden. 
Deze leggen we ook naast onze 
bevindingen: theorie naast praktijk. 
Dan vergelijken we de richtlijnen voor 
wegen en fietspaden met de praktijk. 
Zo bepaalt de gemeente welke 
locaties en situaties we met voorrang 
aanpakken. 

Slimme planningen
Vervolgens kijken we waar we de 
aanpak van een onveilige locatie 
slim kunnen combineren met de 
onderhoudsplanning voor wegen en 
fietspaden. Dan hoeft een weg of 
fietspad maar één keer op de schop. 
De gemeenteraad stelt deze planning 
vast; waarschijnlijk in september 2022.

Actieplan Verkeersveiligheid
We legden u ook vier algemene 
vragen voor. Daaruit kwam een 
helder signaal. Uw zorg gaat uit naar 
de verkeersveiligheid in de wijk als 
voetganger en fietser en naar de 
rijsnelheid van auto’s op doorgaande 
wegen. We pakken dit signaal op 
en werken het uit in het Actieplan 
Verkeersveiligheid dat de raad na de 
zomer ontvangt.

Kijk voor een samenvatting van de 
genoemde verkeersonveilige plekken 
op https://doemee.zoetermeer.nl/
verkeersveiligheid.

Aanpak Ondermijnende criminaliteit
Ondermijnende criminaliteit 
aanpakken. Dat is een van de 
speerpunten van de veiligheidsaanpak 
van de gemeente Zoetermeer. Denk 
hierbij aan vormen van fraude, 
witwassen van geld en de handel in 
drugs. Burgemeester Michel Bezuijen: 
‘De aanpak van ondermijnende 
criminaliteit vergt een lange 
adem. We zetten goede stappen 
in het signaleren, voorkomen én 
aanpakken ervan door de intensieve 
samenwerking van de gemeente met 
de politie, het Openbaar Ministerie en 
de Belastingdienst.’ 

Ogen en oren van de wijken
De burgemeester roept inwoners en 
ondernemers op om signalen van 
ondermijning te herkennen én te melden: 
‘Inwoners en ondernemers kennen hun 
buurt het beste. Zij voelen en zien vaak 
snel wanneer er iets niet in de haak is. 
Omdat ondermijning vaak niet goed 
zichtbaar is, zijn deze extra oren en 
ogen in de wijk belangrijk.’ Inwoners 
en ondernemers kunnen signalen van 
ondermijnende criminaliteit melden door te 
mailen naar ondermijning@zoetermeer.nl  
of te bellen naar Meld Misdaad Anoniem 
(M.) via 0800 - 7000. 

Bedrijventerreinen en (nacht)horeca
De aanpak richt zich onder andere 
op bedrijventerreinen. Dit doen we 
door het aanscherpen van toezicht en 
het verbeteren van het contact met 
ondernemers. Vorig jaar zorgde deze 
aanpak ervoor dat er zeven bedrijven 
vertrokken zijn uit de stad. Wilt u 
weten welke resultaten de gemeente 
en politie nog meer bereikt hebben om 
ondermijning in de stad tegen te gaan? 
Kijk dan op www.zoetermeer.nl/ 
ondermijning. Daar vindt u een 
infographic met de resultaten van 2021.

Download de app ‘Ondermijning’ voor 
alle signalen van ondermijning

Zoetermeer sluit aan bij 
‘Direct Duidelijk’
De gemeente Zoetermeer sluit zich aan 
bij ‘Direct Duidelijk’. De burgemeester 
en gemeentesecretaris van Zoetermeer 
ondertekenden de deal die zorgt voor 
helder taalgebruik in de teksten en 
brieven van de gemeente.

Burgemeester Michel Bezuijen en 
gemeentesecretaris André Huykman 
ondertekenden de Direct Duidelijk Deal. 
Hierin staan afspraken over helder 
taalgebruik in brieven en teksten van de 
gemeente. Met het sluiten van de deal 
werkt de gemeente aan het verbeteren 
van haar communicatie. Zodat moeilijke 
woorden zoals: ‘met referte aan’, ‘zekere 
implicaties’ en ‘kenbaar worden gemaakt’ 
binnenkort verleden tijd zijn. 

‘We krijgen als gemeente wel eens de 
klacht dat onze teksten onduidelijk en 
ingewikkeld zijn. Dit zorgt ervoor dat 
inwoners ons niet altijd begrijpen óf niet 
weten we ze moeten doen. Ook willen 
we niemand uitsluiten. Verbetering is 
dus nodig,’ vertelt André Huykman. De 
Direct Duidelijk deal is een extra reden om 
hiermee verder aan de slag te gaan. De 
burgemeester is het hier zeker mee eens: 
‘We zijn er voor onze inwoners, dan is het 
wel belangrijk dat zij begrijpen wat wij 
schrijven.’

Wat is direct duidelijk precies? 
Direct Duidelijk is een aanpak van de 
overheid die overheidsorganisaties 
ondersteunt met het verbeteren en duidelijk 

uitleggen wat zij schrijven. In Zoetermeer 
hebben we de afgelopen jaren al stappen 
gezet. Brieven van de gemeente en 
teksten op de gemeentelijke website 
zijn herschreven. Daarnaast maken we 
de zinnen korter. En gebruiken we vaker 
beelden. Ook kijken hoe we élke inwoner 
met respect kunnen aanspreken. Door 
de Direct Duidelijk Deal te ondertekenen, 
zeggen we dat we hier nog verder mee aan 
de slag gaan samen met onze inwoners. 

Meer weten? Kijk dan op 
www.zoetermeer.nl/direct-duidelijk-
schrijven
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Van de gemeenteraad

Nieuwe gemeenteraad 

De gemeente Zoetermeer heeft een nieuwe gemeenteraad. Op woensdag 30 
maart 2022 legden alle raadsleden de eed of belofte af. 

De installatie van de raad kunt u terugkijken via de internetuitzending op 
www.raadzoetermeer.nl. Hier vindt u ook een overzicht van alle 39 raadsleden.

De nieuwe raad is inmiddels gestart met een inwerkprogramma. De raads-/
commissievergaderingen beginnen weer op dinsdag 19 april 2022. Het vergaderschema 
vindt u in het raadsinformatiesysteem iBabs op www.raadzoetermeer.nl.

Volg de raad  @raadzoetermeer   GemeenteraadZoetermeer

Denk & doe mee
Heeft u een vraag aan de gemeenteraad of wilt u bijvoorbeeld een uitnodiging toesturen? 
Alle schriftelijke correspondentie aan de raad, kunt u sturen naar de gemeente 
Zoetermeer, ter attentie van de gemeenteraad, postbus 15, 2700 AA Zoetermeer of 
mailen aan griffi e@zoetermeer.nl. Kijk voor meer informatie ook op www.raadzoetermeer.nl.
Raadsleden denken graag met u mee. Voor een persoonlijk gesprek met een raadslid of 
fractie kunt u altijd een afspraak maken. U kunt hiervoor het beste de persoon zelf of de 
fractie benaderen. Alle contactgegevens vindt u op www.raadzoetermeer.nl. 
Wilt u na elke raadsvergadering het laatste nieuws per e-mail ontvangen over de 
besluiten van de gemeenteraad? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief via 
www.zoetermeer.nl/nieuwsbrieven-aanmelden. Tenslotte is de gemeenteraad er voor u!

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 

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

Waarom vestigen in Zoetermeer? 
Wat is het ondernemersklimaat? 
En hoe is de samenwerking met 
andere ondernemers in 
Zoetermeer? Via de reeks verhalen 
van de stad vertellen ondernemers 
hun eigen ondernemersverhaal. 
Deze week in de spotlight: Pronk 
Ergo!

Wat doet Pronk Ergo?
Pronk Ergo is marktleider op het 
gebied van aangepaste producten 
voor mensen met fysieke beper-
kingen. Advies op maat van 
experts binnen het vakgebied is 

een uitgangspunt voor het bedrijf. 
In 1990 richtte Ton Pronk het 
bedrijf Pronk Ergo op. Ton had 
eerder ervaring opgedaan bij een 
onderneming binnen het vakge-
bied. Daar verkochten ze aange-
paste keukens voor mensen met 
een fysieke functiebeperking. 
Uiteindelijk nam Pronk Ergo dit 
over, verbeterde de producten en 
breidde het assortiment al snel uit.

Producten en advies op 
maat 
Pronk Ergo is gevestigd in 
Lansinghage, aan de rand van 
Zoetermeer. In de gebouwen van 
Pronk Ergo vindt u een grote 
showroom van de producten. Zo’n 
showroom is uniek binnen het 
vakgebied. Mensen kunnen hier 
de producten bekijken, uitprobe-
ren en aanpassen naar een op 
maat gemaakt product voor hen. 
Van de zes vestigingen in 
Nederland en België zit de groot-
ste showroom in Zoetermeer. 
Directeur Jeroen van Ramesdonk: 
‘Het adviestraject is binnen onze 
branche nog belangrijker dan het 
product.’ 

Pronk Ergo: Producten en advies op maat 
Workshops voor 
WMO-medewerkers
Pronk Ergo biedt verschillende 
workshops aan. Een voorbeeld 
hiervan is de workshop voor 
WMO-medewerkers van de 
gemeente. De medewerkers erva-
ren tijdens de workshops hoe het 
is om rond te moeten bewegen 
met een fysieke beperking en 
waar mensen allemaal ‘tegenaan 
rijden’. Van een eigen lunch klaar-
maken tot naar het toilet gaan. In 
de showroom kunnen de mede-
werkers zich ook voortbewegen in 
een rolstoel. Dit wordt als positief 
ervaren, zeker voor het 
inlevingsvermogen.

Wilt u meer ondernemersverhalen 
lezen? Kijk op onze website 
www.zoetermeerisdeplek.nl/
ondernemen.

Xmas@Easter 
Bash – Poppodium 
Boerderij
Elk jaar organiseert IQ rond de 
kerstdagen twee exclusieve shows, 
waarvan één in Engeland en één 
in Nederland. Door alle ontwikke-
lingen is de Bash verplaatst naar 
zaterdag 9 april om 20:30 uur. In 
plaats van een kerstshow dus een 
unieke Xmas@Easter Bash! De 
band heeft een gevarieerd en 
eigen geluid weten te ontwikke-
len: harde, maar ook melodieuze 
rock, aangevuld met diepzinnige 
en vaak cryptische teksten.
Benieuwd naar wat er nog meer te 
doen is dit weekend? Kijk op 
www.zoetermeerisdeplek.nl/agenda 
voor een overzicht van de evene-
menten en activiteiten in de stad!

Een schilderachtig plaatje van Rokkeveen! 
Deze mooie dronefoto is gemaakt door 

Instagramgebruiker @elvefotografi e.

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

De leukste 
activiteiten!
Dit is de plek.

9
april

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

Bureau Citymarketing via ditisdeplek@zoetermeer.nl

www.zoetermeerisdeplek.nl

@zoetermeerisdeplek

Zoetermeer is de plek
Of u nu op zoek bent naar vrĳ etĳ ds-
besteding, woonplezier, wilt ondernemen 
of studeren? Zoetermeer is de plek!

WK 14

Wat maakt Zoetermeer voor u dé plek?
We nodigen bedrijven, organisaties en instellingen in Zoetermeer van harte 
uit om te laten zien hoe veelzijdig Zoetermeer is. Wilt u weten hoe u kunt 
aansluiten bij de citymarketingactiviteiten? Neem contact met ons op via 
ditisdeplek@zoetermeer.nl. 

7 - APR - 2022



Geld? Daar praat lang niet iedereen even 
makkelijk over. Tijd om daar verandering 
in te brengen, volgens Wijck, de 
gemeente Zoetermeer en basisscholen 
De Oranjerie, De Oostwijzer en Het 
Noorderlicht uit Oosterheem. Tijdens de 
Week van het Geld kwamen jongeren 
op verschillende manieren in aanraking 
met het onderwerp geld. Jong geleerd is 
immers oud gedaan!

De leerlingen van de groepen 6 van deze 
basisscholen gingen tijdens de ‘Week van 
het Geld’ aan de slag met het onderwerp 
geld. Op basis van de voorlichting van een 
ervaringsdeskundige zetten de kinderen 
zelf het thema geld om in een kunstvorm. 
Die vorm varieerde van theater tot dansen. 
Zelfs graffiti stond op het programma. 

‘Vriendschap is ook rijkdom’
Wethouder Ter Laak ging langs bij groep 
6 van basisschool De Oranjerie. Ze trapte 
de gastles af met een inspirerend gesprek 
over geld. ‘Hoe voel je je als je veel geld 
hebt of wanneer je juist weinig geld hebt?’ 
was een vraag die de wethouder stelde. 
Een van de leerlingen zei: ‘Je bent rijk als 

je een Lamborghini hebt.’ Al snel kwam de 
bewustwording dat rijkdom niet alleen in 
dure spullen uit te drukken is. ‘Vriendschap 
is ook rijkdom’, vertelde een leerling. Na 
dit inspirerende gesprek met de wethouder 
gingen de leerlingen aan de slag met 
het maken van reclamefilmpjes met de 

boodschap ‘Ook al voelt het soms alsof je 
iets moet kopen om erbij te horen, iedereen 
hoort erbij en iedereen telt mee’. Wethouder 
Ter Laak: ‘Ik werd geraakt toen een leerling 
zei dat het eigenlijk niets zou moeten 
uitmaken en dat we allemaal mens zijn.’

Verschillende workshops
Andere leerlingen combineerden het thema 
geld met graffiti, breakdance, drama of 
tekenen. Styles Company verzorgde de 
breakdance en graffiti workshops. Meepz 
zorgde voor een creatieve drama work-
shop. Ook een preventiemedewerker 
schuldhulpverlening was aanwezig. Alle-
maal informatieve, maar vooral creatieve 
workshops met een mooi eindresultaat!

Samen maken 
we de wijk 
Bewoners ervaren elke dag het leven 
in de wijk. Zij weten wat er speelt en 
wat er nodig is om de leefomgeving 
zo prettig, veilig en gezellig mogelijk te 
maken. Juist naar die ervaringen is de 
gemeente Zoetermeer op zoek, om de 
initiatieven voor de buurt goed te laten 
aansluiten. Dit is een onderdeel van 
wijkgericht werken. We horen graag 
welke ideeën of initiatieven u heeft voor 
uw wijk of buurt en nodigen u uit deze 
met ons te delen. We gaan gezamenlijk 
aan de slag, want samen maken we 
de wijk. Doet u mee? Kijk voor meer 
informatie over Oosterheem op 
www.zoetermeer.nl/Oosterheem.  
Heeft u zelf ideeën voor uw buurt? 
Neem dan contact op met de 
wijkregisseur Susanne van Veen via 
oosterheem@zoetermeer.nl.

Leerlingen in gesprek over geld
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Duurzaamheidsweek Greenteam Basisscholen Zoetermeer
In de week van 28 maart tot 1 april 
deden acht basisscholen mee aan een 
duurzaamheidsweek georganiseerd  
door het Greenteam van Zoetermeer.  
Het Greenteam Zoetermeer  
(www.greenteamzoetermeer.nl) bestaat 
uit middelbare scholieren van het 
Alfrink College, het Erasmus College, 
het Oranje Nassau College en het 
Picasso College. Dit team zet zich in 
om het bewustzijn van duurzaamheid, 
groen en het klimaat in Zoetermeer te 
vergroten. Hiertoe sloegen zij al eerder 
de handen ineen door voorafgaand aan 
de gemeenteraadsverkiezingen een 
jongerendebat met lokale politici te 
organiseren. En bijvoorbeeld door samen 
met het Greenteam dat bij stichting Piëzo 
is opgericht jaarlijks een conferentie over 
duurzaamheid te organiseren. 

Jongeren de mogelijkheden van 
duurzame keuzes tonen
Het Greenteam Zoetermeer zet zich in om 
zoveel mogelijk Zoetermeerders bewust te 
maken van de mogelijkheden van duurzame 
keuzes. Zij richten zich daarbij vooral op 
jongeren. Het Greenteam zoekt daarom 
versterking via basisscholen in Zoetermeer. 
Via leerlingen van de Talentacademie van 
stichting Piëzo werden acht basisscholen 
voor een proefproject uitgenodigd om deel te 

nemen aan de duurzaamheidsweek. Hierbij 
speelde natuurlijk ook de wens voor meerdere 
samenwerkingsacties. Dit proefproject werd 
mede mogelijk gemaakt door de financiële 
steun vanuit de Schoon is Gewoon afdeling 
van de Gemeente Zoetermeer.

Opruimactie met grijpers 
Op maandag gingen de leerlingen 
van het Greenteam op bezoek bij de 
deelnemende basisscholen: De Buut, De 
Oranjerie, Kindcentrum Toverberg, de Prins 
Florisschool, De Oostwijzer, de Horizon, 
de Regenboog en De Jacobsvlinder. 
Het Greenteam vertelde over het project 
en de duurzaamheidsweek. Leerlingen 
van de basisscholen konden meteen 
meedoen aan een quiz. De Greenteam’ers 
namen ook meteen van de gelegenheid 
gebruik om zichzelf voor te stellen. Op 
dinsdag kwam het Greenteam terug op 

de basisscholen om met de leerlingen 
een opruimactie rondom de school uit te 
voeren. Zij gebruikten hiervoor grijpers en 
vuilniszakken van Schoon is Gewoon. 

Afvalrace met de afvalbutlers
Op woensdag werden de basisscholen 
bezocht door de Afvalbutlers. Een ludiek 
duo dat een afvalrace met de leerlingen 
deed. De Afvalbutlers, Laurens de Groot 
en Jeffrey Maas, leidden de race in 
met een presentatie over zwerfafval en 
vooral zwerfplastic. Veel basisscholieren 
schrokken van de enorme hoeveelheid afval 
die rondzwerft en ook van al het plastic dat 
in de oceaan drijft. De Afvalbutlers lieten 
de leerlingen zien wat zij zelf aan deze 
problemen kunnen doen. 

Van afval naar sleutelhanger
Op donderdag en vrijdag bezochten 

de basisscholen het Alfrink College. De 
leerlingen deden mee aan een workshop 
van Nikki Hes van Lange Leve Plastic. Lang 
Leve Plastic laat mensen de problemen 
zien die plastic afval veroorzaakt en focust 
daarbij ook op de mogelijkheden die het 
recyclen van plastic biedt. De leerlingen 
brachten dit meteen in de praktijk. Onder 
begeleiding gingen zij zelf aan de slag om 
plastic te recyclen en er een sleutelhanger 
van te maken. Ook maakten ze ontwerpen 
voor andere voorwerpen waarin plastic op 
een duurzame manier gebruikt kan worden. 

Op naar de toekomst 
Het Greenteam is erg blij met de vele 
positieve reacties van de basisscholieren 
en ziet dit als de start van een duurzame 
samenwerking.
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