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Inleveractie van wapens in Zoetermeer
In de Week van de Veiligheid van 11 tot
en met 17 oktober doet Zoetermeer
mee aan de landelijke inleveractie van
wapens. Iedereen kan dan zonder straf
zijn wapen inleveren bij politiebureaus.
Om het wapenbezit tegen te gaan
organiseren het ministerie van Justitie
en Veiligheid, de politie en het OM deze
inleveractie, waar alle gemeenten zich
bij kunnen aansluiten. Ook Zoetermeer
doet hieraan mee. Vooral jongeren
worden aangemoedigd hun wapen in te
leveren. Maar ook volwassenen kunnen
hun wapens inleveren.

wapeninleveractie in mei dit jaar was groot.
Laten we hopen dat deze actie weer zo’n
succes wordt. Want ieder ingeleverd wapen
is er één minder op straat en verkleint de
kans op een geweldsincident.’

‘Met deze wapeninleveractie hopen we ook
bij te dragen aan meer bewustwording bij
jongeren dat het niet normaal is om met
een wapen de straat op te gaan. Dit zien
we in Zoetermeer, net als in andere steden,
steeds vaker. En dit is een heel zorgelijke
ontwikkeling,’ zegt burgemeester Michel
Bezuijen. ‘De opbrengst van de regionale

Vuurwapens en munitie
Voor het inleveren van een vuurwapen,
munitie of explosieven moet een afspraak
met de politie gemaakt worden via 0900 8844. De politie komt dan, in burgerkleding,
bij u langs om het wapen op te halen.
U kunt deze wapens dus niet anoniem
inleveren. In principe wordt u niet vervolgd,

Messen, slag- en stootwapens
Het inleveren van messen, slag- en
stootwapens tijdens de actieweek gebeurt
anoniem. Er is dus geen risico dat u
bestraft wordt voor wapenbezit. Deze
wapens kunnen ingeleverd worden bij
politiebureaus. U herkent ze als inleverpunt
door de poster die op het raam geplakt is.

Themabijeenkomst
veiligheid Meerzicht
omdat u deze wapens thuis had liggen.
Wel voert de politie onderzoek uit om te
bepalen of het vuurwapen gebruikt is bij
een misdrijf. In dat geval kunt u alsnog als
verdachte aangemerkt worden.

Vanaf 1 oktober kunt u als ondernemer een subsidie aanvragen in de vorm van een voucher. Met deze voucher kunt u de
helft van de digitaliseringskosten betalen die u maakt voor uw bedrijf. De voucher heeft een minimumbedrag van €1.000 en
een maximumbedrag van €2.500 per onderneming.
steeds populairder geworden. Hierdoor
moeten veel ondernemers zich verder
ontwikkelen op digitaal gebied. Helaas is

UW DIENSTEN OOK ONLINE
AANBIEDEN? VRAAG NU
DE VOUCHER AAN…
… EN ONTVANG MAXIMAAL
50% VAN DE KOSTEN TERUG.

Last van vallende
bladeren?
Vanaf half oktober worden de
bladkorven geplaatst. Stond er vorig
jaar ook een bladkorf bij u in de buurt?
Dan hoeft u dit jaar niet opnieuw een
bladkorf aan te vragen. Deze wordt
dit jaar dan ook weer geplaatst, tenzij
er afgelopen jaar weinig gebruik van
is gemaakt. Staat er geen bladkorf
bij u in de buurt, dan kunt u deze
vanaf 25 oktober aanvragen via de
MijnGemeente App en
www.zoetermeer.nl/melding.

Digitaliseringsvoucher MKB Zoetermeer
voor retail en horeca
Waarom investeren in digitalisering?
Mede door de coronacrisis is online
winkelen en maaltijden bestellen
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investeren in digitalisering (nog) niet voor
alle ondernemers vanzelfsprekend of
financieel haalbaar.
Doel van de subsidie
‘Digitaliseringsvoucher MKB Zoetermeer’
is er om ondernemers te helpen met
digitalisering. Door de helft van deze
kosten te vergoeden, hoopt de gemeente
dat ondernemers sneller de stap zullen
nemen. Er is totaal € 66.000 subsidie
beschikbaar.

Woont u in Meerzicht en wilt u
meepraten over de veiligheid in
uw wijk? Meld u dan aan voor de
themabijeenkomst veiligheid in
Meerzicht op woensdag 13 oktober
2021 om 19.30 uur in Snowworld
aan de Buytenparklaan 30 in
Zoetermeer. Tijdens de 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. Voor deze bijeenkomst is
een coronatoegangsbewijs verplicht.
Belangrijk is om u vooraf aan te
melden via
buurtpreventie@zoetermeer.nl. Kijk op
www.zoetermeer.nl/meerzicht voor het
programma en de gespreksrondes.

Nieuwe ‘Moerasparel’
aan de Zoetermeerse
plas

Meer informatie
Op www.zoetermeer.nl/subsidies staat
waar de subsidie voor gebruikt kan
worden en wat de voorwaarden zijn. Ook
staan er voorbeelden van Zoetermeerse
IT-bedrijven die ondernemers in de
retail en horeca kunnen helpen met hun
digitaliseringsvraagstuk.

Kies de kunst!
In het Van Tuyllpark bouwt de
gemeente een nieuw zwembad.
Bij dit nieuwe gebouw komt ook
een kunstwerk. Maar hoe moet dit
kunstwerk eruitzien? En wat is een
goede plek? Lijkt het u leuk om
daarover mee te denken? Meld u
dan aan als lid van de projectgroep
‘kunstopdracht Zwembad’.
Wat doet de projectgroep?
De projectgroep stelt eisen en wensen op
waar het kunstwerk aan moet voldoen.
Op basis van deze wensen en eisen

maken verschillende kunstenaars een
ontwerp. Uit die ontwerpen kiezen we
meest het aansprekende ontwerp wat
wordt uitgewerkt. Dat kunstwerk is straks
in het echt te bewonderen. Bijzonder om
aan mee te werken, toch?
Als u meedoet, investeert u in totaal
12 tot 15 uur in dit project, verspreid
over een jaar. Heeft u geen ervaring of
kennis op het gebied van kunst? Geen
probleem, iedereen kan meedoen. De
projectgroep wordt begeleid door een
gemeenteadviseur beeldende kunst die u
op weg helpt.

Ben jij de Zoetermeerder die we
zoeken?
Stuur dan voor 14 oktober 2021 een
e-mail met een korte motivatie naar
kunstprojecten@zoetermeer.nl. Ook voor
vragen of meer informatie kunt u mailen.

De komende weken zijn er
graafwerkzaamheden bij een van de
“Moerasparels” langs de Zoetermeerse
plas. Dit is vlakbij het restaurant
‘De Beren’. Het doel is om een
moerasgebied te realiseren waar
bijzondere vogels zoals het woudaapje
zich kunnen nestelen. Midden oktober
wordt hier waterriet aangeplant.
Aan de rand van de plas wordt een
pomp geplaatst waarmee water uit
de plas in het moerasgebiedje wordt
gepompt. Hierdoor ontstaan goede
groeimogelijkheden voor het riet en
daarmee ook voor de toekomstige
dieren en planten in deze parel. Naar
verwachting zijn de werkzaamheden
half november klaar. Het pad langs de
plas blijft toegankelijk.

Van de gemeenteraad
Maandag 11 oktober:
raadsvergadering

aan griffie@zoetermeer.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen. Meer informatie over
het spreekrecht vindt u op www.raadzoetermeer.nl (Denk & doe mee’ – inspreken).

Op maandagavond 11 oktober 2021 vergadert de gemeenteraad van 20.00 – 23.30 uur
in de raadzaal van het Stadhuis. U bent weer van harte welkom om de vergadering 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 vergadering 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 vergadering ook live volgen via internet of
terugkijken (ook met ondertiteling) op een moment dat het u uitkomt.
Maak gebruik van uw spreekrecht
Wilt u van uw spreekrecht gebruikmaken? Aanmelden voor het spreekrecht kan tot op
de dag van de vergadering uiterlijk tot 12.00 uur. U kunt hiervoor een e-mail toesturen

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!
sluiten van de gemeenteraad per e-mail. Tenslotte is de gemeenteraad er voor u!

De griffie ondersteunt de gemeenteraad • 14 079 • griffie@zoetermeer.nl • www.zoetermeer.nl/gemeenteraad
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Meldingen openbare ruimte
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Zoetermeer is de plek
De leukste
activiteiten!

Herfst in Zoetermeer

Dit is de plek.

Het is herfst! Juist dit seizoen is er veel te zien en
beleven in Zoetermeer. We
hebben leuke uitjes in
Zoetermeer tijdens de herfst
op een rij gezet in het
nieuwe artikel op zoetermeerisdeplek.nl!
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ENTREE, maak
okt
het mee!
Bent u geïnteresseerd in de
ontwikkeling van de nieuwe
stadswijk Entree en het stationsgebied? Kom dan op zaterdagmiddag 9 oktober tussen
12:00 en 16:00 naar het evenement ‘Entree, maak het mee!’.
U wordt bijgepraat over alle
plannen voor dit verrassende
stukje Zoetermeer tussen
Station Zoetermeer en de binnenstad. Meldt u aan via de
aanmeldbutton op
www.entreezoetermeer.nl/
evenement.

Museum Bezoek

In het centrum van Zoetermeer
vindt u twee leuke en leerzame
musea: In het Nationaal
Videogame Museum ontdekt u
de geschiedenis van videogames. Bij Museum de
Voorde kunt u leren over alles
wat stoer is, van stiletto’s tot
spierballen.

Let op: er is een beperkt aantal
plaatsen dus meldt u snel aan!

Indoor activiteiten

Zoetermeer heeft een ruim
aanbod aan actieve uitjes.
Zowel buiten, als binnen! Stap
bijvoorbeeld op een snowboard bij SnowWorld, beklim
de 17 meter hoge klimwanden
van Ayers Rock of geniet van
een leuk potje bowlen bij
Dekker Zoetermeer en Bowling
& Recreatiecentrum
Westerpark.

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 40
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wandeling of fietstocht en
geniet van de natuur.

Zin in koffie?

Tijdens een herfstdag zin
gekregen in koffie? Er zijn
genoeg tentjes in Zoetermeer
die uw favoriete warme drankje
serveren. Zoals Douwe Egerts
Café, Barista Café, De
Bakkerswinkel en nog veel
meer.

Natuur

Wist u dat bijna geen stad in
Nederland zoveel mogelijkheden heeft om te ontspannen in
het groen als
Zoetermeer? Ontdek de zes
recreatiegebieden in en
rondom de stad tijdens een

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

Bekijk alle tips en locaties op
www.zoetermeerisdeplek.nl/
herfst! Aanvullingen of suggesties? We horen het graag!

www.zoetermeerisdeplek.nl

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

@zoetermeerisdeplek

Bureau Citymarketing via ditisdeplek@zoetermeer.nl

Filmhuis Cameo
Wist u dat Zoetermeer een eigen filmhuis heeft?
Filmhuis Cameo! Bij Cameo krijgt u films en
documentaires te zien die steeds iets speciaals
bieden: vooral stof tot nadenken. Oftewel: films
die u bijblijven!
Het Filmhuis bevindt zich in de kleine zaal in het
Stadstheater. Kaartjes kunnen online besteld
worden op de website van Filmhuis Cameo. U
kunt uw kaartje ook kopen aan de kassa van het
Stadstheater. Ontdek meer over het Filmhuis op
www.zoetermeerisdeplek.nl en bekijk het
filmaanbod.

www.zoetermeer.nl
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‘Wijk- en buurtverenigingen zijn onmisbaar in de stad’
Wijk- en buurtverenigingen zijn onmisbaar in de stad. Niet alleen vormen ze een ﬁjne en veilige plek waar buurtbewoners
terecht kunnen voor een praatje, ook worden er regelmatig leuke activiteiten georganiseerd. Door de maatregelen
rondom corona moesten veel wijk- en buurtgebouwen noodgedwongen hun deuren sluiten. Nu deze maatregelen weer
versoepeld zijn stellen we de wijk- en buurtverenigingen van Zoetermeer graag nog een keer aan u voor.

Buurthuis Kom Op

Waterbuurtvereniging

Kom Op is een van de oudste buurthuizen
van Zoetermeer en gevestigd in de wijk
Dorp. ‘Volgend jaar vieren we ons 50-jarig
jubileum’, vertelt voorzitter Herman de
Wolff. ‘We hopen er dan een leuk en
gezellig feest van te kunnen maken.’ In
het buurthuis worden dagelijks activiteiten
georganiseerd voor jong en oud. ‘Overdag
gericht op mensen die geen deel meer
uitmaken van het arbeidsproces, in
de avond voor mensen die nog wel
werken.’ Zo zijn er inloopochtenden
waar u gezellig een kopje koffie of thee
kunt drinken en een praatje kunt maken,
maar er zijn ook activiteiten zoals bingo,
bridge, kaarten, of een crea-ochtend.
Ook zijn er bewegingsactiviteiten zoals
yoga, en aerobics/bewegingslessen en
speciale activiteiten gericht op kinderen.
‘Modelbouwliefhebbers kunnen terecht bij
de modelbouwclub. Hiervoor beschikken
we zelfs over een eigen 3D-printer om zelf
onderdelen te kunnen maken.’ Tijdens de
lockdown was het buurthuis dit jaar van
januari tot juni gesloten. ‘Leuk was het
niet, gelukkig zijn er nu weer activiteiten
mogelijk.’ Het buurthuis van Kom Op is
gevestigd aan de Karel Doormanlaan

De Waterbuurtvereniging bestaat
alweer ruim 40 jaar. Sinds kort heeft de
vereniging een eigen Buurthuis in de
Wilmaplaats aan het Schuitwater 2 in
de wijk Meerzicht. ‘Sinds deze week
zijn we weer normaal open’, vertelt
Erik van Boheemen. ‘Het is fijn dat we
onze mensen weer als vanouds kunnen
ontvangen.’ Al waren de mogelijkheden
door de maatregelen rondom corona
lange tijd beperkt; toch wist de vereniging
creatief met dat gegeven om te gaan.
‘We hebben verschillende activiteiten
gehouden via Zoom’, legt Van Boheemen
uit. ‘Daarvoor hebben we een speciale
licentie aangeschaft. Kooksessies deden
we met een beperkt aantal mensen in
het buurthuis, bij de overige deelnemers
werden de boodschappen vooraf
thuisbezorgd zodat ze online mee konden
koken.’ Niet iedereen was deze techniek
gewend. ‘We hebben corona vooral als
uitdaging gezien en diverse mensen door
de pandemie digitaal een stuk vaardiger
weten te maken.’ De maaltijden die in
het buurthuis gekookt werden, werden
bezorgd bij alleenstaanden. Ook het
jaarlijkse Sinterklaasfeest werd via Zoom

2-B, tegenover de Pelgrimskerk in
Zoetermeer. Het beschikt over een goed
luchtbehandelingssysteem waardoor alle
activiteiten veilig bezocht kunnen worden.
Kijk voor alle activiteiten
en meer informatie op https://
komopzoetermeer.jouwweb.nl/ of de
Facebookpagina van het buurthuis.

Kijk voor meer informatie over de
activiteiten en overige informatie
op de website:
http://www.waterbuurtvereniging.nl/ of
de Facebookpagina van de vereniging.

Wijkvereniging Rokkeveen

Seghwaert Op Dreef

Seghwaert Op Dreef is een van de grotere
buurtverenigingen van Zoetermeer. Het
buurthuis De Patio is gevestigd aan de
Gaardedreef 189 in de wijk Seghwaert.
Konnie Ludwig is sinds vier jaar voorzitter
van de vereniging. Sinds het aantreden
van het nieuwe bestuur worden er weer
volop activiteiten georganiseerd en is het
weer ouderwets gezellig. ‘We zijn een
gezellige buurtvereniging waar iedereen
welkom is’, vertelt ze enthousiast. ‘Waar
alles kan, en niets moet. Er is ook ruimte
voor eigen inbreng van ideeën.’ Ludwig
is blij dat er dankzij de versoepelingen
weer meer mogelijk is.‘Onze bezoekers
hebben de activiteiten echt gemist. In
de buurt wonen relatief veel senioren.
Die kunnen in ons buurthuis elkaar
ontmoeten, deelnemen aan leuke
activiteiten of gezellig samen eten.’

gehouden. ‘Kinderen konden via Zoom
Sinterklaas zien terwijl onze Pieten door
de wijk liepen om cadeautjes langs te
brengen.’ Tijdens het heropeningsfeest
in augustus pakte de vereniging flink uit.
‘Er was een stormbaan voor de kinderen
en met een veiling hebben we geld
opgehaald voor de voedselbank. Als
buurt doen we graag iets voor mensen
die weinig te eten hebben. We sloten de
heropening af met een gezellige barbecue
voor de buurt.’

Het activiteitenprogramma is erg
divers. Van bewegingsactiviteiten zoals
ballroomdansen, aerobics, yoga, volleybal
of badminton en sport in de gymzalen in
de buurt, tot tekenen, schilderen, kleding
maken, diverse (kaart)spellen en de
jaarlijkse huttenbouwweek voor kinderen.
‘Iedereen van jong tot oud kan bij ons
terecht. We kijken naar elkaar om en
denken vooral in mogelijkheden.’ Om al
die activiteiten te kunnen organiseren zijn
er veel vrijwilligers nodig. ‘We hebben nog
verschillende vacatures dus wie zich in wil
zetten kan contact met ons opnemen.’

Kijk voor alle activiteiten op
https://seghwaertopdreef.nl
of de Facebookpagina van de
buurtvereniging.

Waar veel andere wijk- en
buurtverenigingen de deuren tijdens de
pandemie noodgedwongen moesten
sluiten konden bij Wijkvereniging
Rokkeveen diverse dingen toch doorgaan.
‘Doordat de prikpost bij ons gevestigd
is hoefden we niet helemaal dicht’, legt
voorzitter Marc van der Ham uit. ‘Via
de mail hebben we onze leden laten
weten dat we inmiddels weer normaal
open zijn.’ De vereniging richt zich
op buurtbewoners van alle leeftijden.
‘Iedereen is bij ons welkom, van jong
tot oud.’ Door het sluiten van een ander
buurthuis in de wijk heeft Van der Ham
aan nieuwe aanwas geen gebrek. ‘We
groeien sterk’, legt hij uit. ‘Zo hebben
we een nieuwe bridgevereniging en een
nieuw koor die bij ons komen spelen en
zingen.’ Wel merkt Van der Ham dat veel
mensen het weer echt fijn vinden dat de

maatregelen versoepeld zijn. ‘Iedereen
is blij dat we weer met grotere aantallen
bij elkaar kunnen komen en dat we geen
mondkapjes meer hoeven te dragen.’ De
vereniging is erg actief. Dagelijks wordt
de mail gecheckt op binnengekomen
berichten. Ook staat de vereniging open
voor verzoeken voor zaalhuur. ‘Een VVE
die een ledenvergadering wil houden, of
een club die een cursus wil verzorgen;
laat het ons weten. We denken in
kansen en gaan graag met u in gesprek
om te kijken naar de mogelijkheden.’
Wijkvereniging Rokkeveen is gevestigd
aan de Prismalaan 34 in Rokkeveen naast
zwembad De Veur.

Kijk voor meer informatie op
https://wv-rokkeveen.nl/ of de
Facebookpagina van de vereniging.
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Buurtvereniging ’t Weideveld

Wijkvereniging Noordhove ‘86
’t Span is het buurthuis van de wijk
Noordhove waar iedereen welkom is om
deel te nemen aan de vele activiteiten van
Wijkvereniging Noordhove ’86. Ze worden
stuk voor stuk georganiseerd voor en door
mensen uit de wijk. U kunt hierbij denken
aan biljarten, een gezellige inloopochtend
met koffie, een hobbyclub, wandelen
of gezellige bingo. Het Buurthuis is
dankzij de versoepelingen eindelijk weer
geopend. Wel kunnen er, afhankelijk van
de activiteit, aanvullende maatregelen

In de Weidebuurt worden wekelijks
leuke activiteiten georganiseerd door
Buurtvereniging ’t Weideveld. De
wijkvereniging is gevestigd aan de
Koeienweide 2 in Zoetermeer. Voorzitter
en manusje-van-alles John Kuiten is
een van de drijvende krachten achter
de vereniging. ‘Sinds september is het
wijklab van de gemeente Zoetermeer
in ons gebouw gevestigd’, vertelt hij
enthousiast. ‘Dat moet een boost geven
aan de buurt.’
De vereniging heeft een breed
activiteitenprogramma. Zo kunt u op
maandag bridgen, dinsdagavond oefent
toneelgezelschap Rapalje in het gebouw,
op woensdagochtend is het vrij tekenen
en schilderen en op woensdagmiddag
is er een leuke kinderactiviteit. Op
donderdagavond is er een ‘jongeren’soos

en op vrijdag kunt u lekker komen
klaverjassen. ‘Elke tweede zaterdag
van de maand is er een kinderbingo
met disco’, somt Kuiten op. ‘De derde
zaterdag van de maand kunt u kaarten
maken, en op de laatste zaterdag is er
bingo.’ Het zijn veelal kleine clubjes die
zichzelf prima onderhouden. De meeste
promotie van activiteiten gebeurt dan
ook via mond-tot-mondreclame. Het
gebouw wordt ook regelmatig gehuurd
door andere partijen die hier cursussen
verzorgen. John Kuiten nodigt iedereen
die dat leuk vindt uit om een keer een
activiteit bij te wonen. ‘U kunt natuurlijk
ook gewoon een keer binnenlopen.’
Voor mensen die vragen hebben of
meer informatie willen is John Kuiten
telefonisch te bereiken via 06 41950251.

Buurtvereniging De Hoveniers

De buurtvereniging die zich richt op
bewoners van de Hovens in Zoetermeer is
Buurtvereniging De Hoveniers.
Volgens eigen zeggen de gezelligste
buurtvereniging van de stad. Regelmatig
zijn er leuke activiteiten zoals bingo,
klaverjassen, schilderen en yoga.

De Hoveniers is gevestigd aan de Carry
van Bruggenhove 27 in Zoetermeer.

Kijk voor meer informatie op
https://de-hoveniers.nl/ of de
Facebookpagina.

van kracht zijn. Heeft u zelf een idee
voor een activiteit of wilt u eenmalig iets
organiseren? Ook dat is mogelijk. Neem
vrijblijvend contact met wijkvereniging
Noordhove ’86. De wijkvereniging is
gevestigd aan de Sullivanlijn 31 in
Zoetermeer.
Kijk voor meer informatie en
activiteiten op:
https://buurthuis-tspan.nl/ of de
Facebookpagina.

Buurtvereniging Buytenrode
Buurtvereniging Buytenrode is opgericht
in 1977 en volgens voorzitter Leo Kiehl en
penningmeester Wim Wenning een van
de mooiste verenigingen van Zoetermeer.
Sinds begin september zijn de activiteiten
weer gestart. ‘We zijn erg blij dat onze
activiteiten weer op de normale manier
van start kunnen’, geven beide heren aan.
‘Zonder dat we afstand moeten houden of
dat we mondkapjes moeten dragen.’ De
buurtvereniging was tijdens de lockdown
niet helemaal gesloten. ‘We waren voor
het eerst een verkiezingslocatie. Dat is
goed bevallen. Ook hebben we binnen de
geldende maatregelen een keer kunnen
klaverjassen.’ De vereniging organiseert
verschillende activiteiten. Van sportieve
activiteiten zoals yoga, badminton
en darts, tot gezellige spelletjes-,
klaverjas- of dansavonden. Ook de

postzegelvereniging is in het gebouw
gevestigd. ‘Iedereen is bij ons welkom’,
geeft Kiehl aan. ‘Van 0 tot 100 jaar.’
De activiteiten worden georganiseerd
door verschillende werkgroepen. ‘Je
merkte dat onze vaste bezoekers de
activiteiten echt hebben gemist. Toen
we na de versoepelingen weer normaal
konden starten waren de leden via
de werkgroepen zo geïnformeerd.’
De vereniging richt zich vooral op de
bewoners van de Rodes in de wijk.
Wilt u meer weten over de
activiteiten? Kijk dan eens op de
website van de vereniging:
http://www.buytenrode.nl/ of de
Facebookpagina. Buurtvereniging
Buytenrode is gevestigd aan de César
Franckrode 60 in Zoetermeer.
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Hulphond vergroot de kwaliteit van het leven
Voor mensen met een beperking is een hulphond van onschatbare waarde. Niet alleen is hij of zij hulpvaardig bij
het uitvoeren van normale, dagelijkse handelingen; de hond is vaak ook een trouw kameraadje dat de kwaliteit van
leven voor het baasje vergroot. Op deze pagina vertellen vijf baasjes over de bijzondere band met hun hulphond.

Floris Ephraim en Flinny
Floris heeft een visuele beperking. Links
ziet hij nog maar een tot twee procent,
rechts is dat rond de tien procent. ‘In
huis kan ik me prima redden, maar buiten
ben ik erg afhankelijk van mijn hulphond
Flinny. Ze zorgt dat ik overal mijn weg
kan vinden en helpt me obstakels te
ontwijken.’
In de wijk waar Floris woont waren
er recent wat werkzaamheden met
afzettingen, wegopbrekingen en
omleidingen. ‘In zulke situaties kan ik
volledig vertrouwen op Flinny. Ze weet
altijd wel een gaatje te vinden om me
erdoorheen te loodsen, of ze zoekt een
route om de werkzaamheden heen.’
Tijdens corona bracht Flinny nog een
voordeel met zich mee. ‘Ik mocht lekker
met haar naar buiten terwijl veel mensen
binnen moesten blijven’, grapt Floris.
Flinny is niet alleen hulpvaardig, het is ook
Floris’ beste vriendin. ‘Ze helpt me mijn
weg te vinden, maar brengt ook een stuk

vrolijkheid in mijn leven. Ze springt tegen
me op als mijn voetbalclub gescoord
heeft, maar komt ook bij me liggen als
ik me niet lekker voel. Dankzij Flinny heb
ik meer vrijheid en gezelligheid in mijn
leven.’

Tirza Benders en Qanuk

Tirza heeft een aandoening aan haar
ledematen waardoor ze zich niet volledig
kan bewegen. Voor veel zaken is ze
afhankelijk van haar hulphond Qanuk. Zijn
bijzondere naam staat bij de Eskimo’s
voor sneeuwvlokje. ‘Hij helpt me bij het
openen van deuren of het bedienen van

de lichtknopjes in huis. Ook kan hij dingen
die ik nodig heb aangeven.’ Qanuk is
al op leeftijd. ‘Volgend jaar mag hij met
pensioen.’ Tirza neemt Qanuk overal mee
naartoe. ‘In het begin werden hulphonden
nog weleens geweigerd in winkels of
supermarkten. Dan moest ik met de
manager in gesprek.’ Ook bij het bezoek
aan de kerk gaat de hond mee. ‘Qanuk
is een echte Christelijke hond’, grapt
Tirza. ‘Aan het einde van de dienst, na
de zegen gaat hij bij het woord amen uit
zichzelf staan; dan weet hij dat de dienst
afgelopen is.’
Tirza en Qanuk zijn erg vertrouwd met
elkaar. ‘We voelen elkaar goed aan. Hij is
echt mijn maatje. Ik moet er nog niet aan
denken dat we straks afscheid moeten
nemen. Waarschijnlijk gaat hij dan naar
vrienden zodat ik hem kan blijven zien.’

Cora Vos en Sparky
Cora heeft een auditieve en visuele
beperking. Sparky is haar derde
hulphond. ‘In huis zijn veel dingen
aangepast, dus daar red ik me wel’, legt
Cora uit. ‘Als hij thuis op de grond in de
weg ligt, gaat hij altijd opzij als ik aan
kom lopen zodat ik niet over hem struikel.
Maar zodra ik naar buiten ga, wijst hij mij
de weg. Als ik op bezoek ga bij iemand
dan brengt hij me naar het station. Hij
wijst me de incheckbalie en waarschuwt
als er een trein aankomt.’
Cora heeft geen goede controle over haar
stem. ‘Die kan soms wat hard overkomen.
In het begin was dat nieuw voor Sparky’,
vertelt ze openhartig. In de supermarkt
heeft Cora een vaste route voor haar
boodschappen. ‘Sparky weet precies hoe

ik moet lopen.’ De band tussen Cora en
Sparky is goed. ‘Hij is soms alleen een
beetje eigenwijs.’

Erica Wouterloot en Mak

Na een sportongeluk, nu inmiddels
zo’n dertig jaar geleden kwam een
onderliggende spierziekte aan het licht en
belandde Erica in een rolstoel. Hulphond
Mak is haar trouwe metgezel en derde
hulphond.
‘Ik kan thuis of buiten de deur echt bijna
niets zonder Mak’, vertelt Erica. ‘Hij helpt
me met aan- en uitkleden, maar doet
met zijn poot ook de lichtschakelaar aan
of drukt bij een oversteekplaats op het
knopje.’ Zelfs als Erica een injectie moet
krijgen helpt Mak. ‘Met zijn neus drukt
hij de stamper van de injectiespuit in. Zo

hoeft er niet speciaal iemand langs te
komen.’
Mak en Erica zijn 24/7 samen. ‘Je bouwt
een bijzondere band met elkaar op.’ Ook
buiten op straat zorgt Mak vaak voor
aanspraak met anderen. ‘Dat is altijd
gezellig.’ Een hulphond mag je niet aaien
of aanraken. Toch houden mensen zich
daar soms niet aan. ‘Dat is erg lastig.’
Toch zijn er ook genoeg leuke momenten.
‘In het theater mag Mak natuurlijk
gewoon mee. Ze is de hele voorstelling
stil, behalve bij het applaus; dan blaft ze
vrolijk mee.’

Isabella Willems en Aelin
Isabella heeft een visuele beperking
waardoor ze bijna niets kan zien. Hooguit
wat beweging en het verschil tussen
licht en donker. Hulphond Aelin is haar
vierde hulphond en Isabella’s steun en
toeverlaat. ‘Zodra ik naar buiten ga zorgt
Aelin ervoor dat ik nergens tegenaan loop.
Ze helpt me obstakels te ontwijken en
voorkomt dat ik op een regenachtige dag
dwars door de plassen loop.’ Binnenshuis
kan Isabella zich prima redden en heeft
Aelin relatief weinig te doen. ‘Als ik iets
laat vallen en ik kan het niet vinden dan
wijst ze me de plek aan waar het ligt.’
Langs de woning waar Isabella woont
loopt een fietspad. ‘Het is me al een paar
keer gebeurd dat ik aangereden ben.
Mensen fietsen gewoon door, ondanks
mijn blindengeleidestok. Als Aelin het
ziet blokkeert ze mijn weg door dwars
voor me te gaan staan. Ze is echt mijn
beschermengel.’
De band tussen Isabella en Aelin is dan

ook erg bijzonder. ‘Ze blijft in alle situaties
rustig. Een keer was ik verdwaald. Dan
geef ik haar het commando “zoek huis”
en ze brengt me weer veilig thuis. Dankzij
haar voel ik me nooit alleen en kan ik
zelfstandig blijven wonen.’

Van 4 tot en met 8 oktober is het de week van de Toegankelijkheid. Hiermee vragen
we aandacht voor het feit dat iedereen overal mee moet kunnen doen: online en op
locatie. Uit en Thuis. Deze week testen we de nieuwe gemeentelijke webpagina op
Toegankelijkheid en wordt er een toegankelijke picknicktafel geplaatst.
Meer weten over toegankelijkheid in Zoetermeer?
Kijk dan op www.zoetermeer.nl/toegankelijkheid.
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Vermoeden van ondermijning? Aarzel niet, maar meld dit!
De gemeente Zoetermeer gaat samen met de politie en andere veiligheidspartners
ondermijnende criminaliteit in de stad tegen en vraagt ook haar inwoners om mee
te helpen. Hoe? Door signalen te herkennen en te melden. Want u kent uw buurt het
beste en voelt en ziet wanneer er iets niet in de haak is. De komende periode geven
we u handvatten om de verschillende vormen van ondermijning te herkennen. Deze
keer is het thema uitbuiting.
Bij ondermijnende criminaliteit maakt de
onderwereld gebruik van de faciliteiten van
de bovenwereld, waardoor de samenleving
ontwricht. Denk hierbij aan handel in drugs,
witwassen van geld en ook uitbuiting.
Uitbuiting betekent het gebruikmaken van
iemand om er zoveel mogelijk voordeel uit
te halen zonder die persoon naar waarde te
belonen. Dwang, geweld, dreiging, afpersing,
fraude en misleiding spelen vaak een
rol. Uitbuiting komt voor in de seksindustrie,
maar ook in de horeca-, schoonmaak- en
beautybranche. Door uitbuiting komen de
rechten van mensen in gevaar.
Ook in Zoetermeer
Ook in Zoetermeer vinden aspecten
van uitbuiting plaats. Bijvoorbeeld bij
huisvesting van arbeidsmigranten.
Daarnaast zijn er vermoedens van illegale
prostitutie. Migranten uit Oost-Europa,

Slachtoffers maken vaak extreem lange
werkdagen en verdienen minder dan het
minimum loon. Ze worden onder druk
gezet, maar klagen niet. Uit angst om alles
kwijt te raken, omdat ze vaak afhankelijk zijn
van één persoon als het gaat om wonen,
werken en vervoer.
werknemers van (Aziatische) restaurants,
verslaafde personen en daklozen lopen een
verhoogd risico om slachtoffer te worden
van arbeidsuitbuiting.

Meldpunt
Herkent u signalen of vertrouwt u een situatie niet? U kunt dit melden door te bellen of
te mailen naar:
• Telefoon: 0800-7000 Meld Misdaad
• Internet: www.meldmisdaadanoniem.nl
Anoniem
• E-mail: ondermijning@zoetermeer.nl

Hoe herkent u uitbuiting?
• 	Meervoudige afhankelijkheid
	Slachtoffers zijn vaak afhankelijk van één
persoon of organisatie als het gaat om
wonen, werken (inkomen) en vervoer.
Als een slachtoffer klaagt over zijn
arbeidsomstandigheden, kan de uitbuiter
dreigen om het slachtoffer uit zijn woning
te zetten. Meervoudige afhankelijk is
daarom een reden voor slachtoffers om
niet te klagen.
• Intimidatie en geweld
	Slachtoffers worden vaak onder druk
gezet met intimidatie en geweld, dit
is in combinatie met meervoudige
afhankelijkheid een erg sterk signaal van
uitbuiting.
• Zware werkomstandigheden
	Slachtoffers die door hun werkgever
worden uitgebuit, maken vaak extreem
lange werkdagen en verdienen minder
dan het minimumloon. U kunt dit
bijvoorbeeld herkennen aan beautysalons
die voor zeer lage tarieven behandelingen
aanbieden.

veelal van huis naar werk en
omgekeerd. Af en toe weten ze
daarom niet waar zij eigenlijk werken.
Bovendien komen zij steeds op
wisselende werkplekken terecht.
• Kunnen zichtbaar sporen van geweld
hebben
	Slachtoffers worden vaak onder druk
gezet met intimidatie en geweld. Soms
zijn sporen van geweld zichtbaar bij
slachtoffers.

Woning waar uitbuiting
plaatsvindt:
• Er is een hoog verloop van mensen in
een woning, omdat slachtoffers steeds
ergens anders worden gehuisvest door
de uitbuiter.
• Er wonen vaak veel mensen in een te
kleine woning
• De woning is slecht onderhouden

Slachtoffers van uitbuiting:
• Hebben geen legitimatie in hun bezit
	Slachtoffers van uitbuiting hebben
vaak hun legitimatiebewijs niet in bezit,
omdat deze is afgenomen door de
uitbuiter.
• Weten niet waar ze werken
	De uitbuiter vervoert arbeidsmigranten

Stop arbeidsuitbuiting. Kijk niet weg, maar
meld vermoedens. Uw extra oren en ogen
in de wijk zijn belangrijk.

Meer weten? Download de app ‘Ondermijning’ voor alle signalen van ondermijning en het laatste nieuws of kijk op www.zoetermeer.nl/ondermijning.
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Discgolfen in Van Tuyllpark
Hole 1
Een van de groepen spelers is afkomstig
uit een DSO-elftal dat ooit kampioen is
geworden op het veld waar nu hole 1 is.
Die hole hebben zij tijdens de crowdfunding
gesponsord. Pelle Rietveld: ‘Typisch voor
discgolf, het is iets dat je gaat doen na je
loopbaan in de georganiseerde sport, als
je dus geen zin meer hebt om elke zondag
verplicht om negen uur op het veld te
staan.’

Sportief zijn in Zoetermeer is niet heel
moeilijk. De stad zit vol verenigingen die
allerlei sporten aanbieden. Maar kent
u deze verenigingen al? In ‘Sporttak
van de maand’ gaan we dieper in op
de verschillende soorten sport en hun
bijbehorende aanbieders. Deze maand
staat discgolf centraal.
Bijna iedereen heeft weleens met een
frisbee gegooid. Heel leuk, maar voor wie
dat niet uitdagend genoeg is, is er discgolf.
Bij deze sport legt u een parcours af, net
als bij het traditionele golf met een bal,
maar nu speelt u met een disc, die lijkt op
een frisbee. U kunt alleen spelen of met
een groepje en u kunt een parcours voor
beginners volgen of voor gevorderden.
Discgolf is in Zoetermeer geïntroduceerd
door Pelle Rietveld. Hij was enthousiast en
zag mogelijkheden op de oude DSO-velden
in het Van Tuyllpark. In 2015 begon hij een
burgerinitiatief om de sport hier mogelijk
te maken. Dat is gelukt: hij kreeg geld
voor een aantal baskets en Zoetermeer
Discgolf United houdt als anti-kraakwacht
de omgeving in de gaten. Inmiddels zijn
er 21 baskets en werken de vrijwilligers
aan het verbeteren en verfraaien van de
baan. Hiervoor werken ze samen met
de gemeente en hebben ze subsidie

gekregen vanuit het Lokaal Sportakkoord.
Ook hebben ze via crowdfunding geld
opgehaald bij hun achterban.
Disc Dates
Disc Sports Alliantie Zoetermeer is
een community en geen traditionele
vereniging. De spelers vinden elkaar via
whatsappgroepen of maken zelf afspraken.
De Disc Sports Alliantie Zoetermeer
zorgt voor doordeweekse ‘Disc Dates’
en voor samenspeelmomenten in het
weekend. U kunt gaan spelen wanneer u

wilt en niet omdat u op een bepaalde dag
bent ingeroosterd. Discgolf speelt met
hoogteverschil, watergevaar, natuurlijke
obstakels (bomen) en wind.
‘Op het parc-o-duct hadden we al
hoogteverschil, op de DSO-velden wind.
Een beetje watergevaar is er ook. Bomen
waren er te weinig, voor de zogeheten
tunnel shots. Er wordt nu gewerkt aan een
optimalisering van de route, ook omdat
op een gedeelte van het parcours nu
de werkzaamheden voor het zwembad
beginnen’, aldus Pelle Rietveld.

Uniek voor Nederland is dat je in
Zoetermeer voor alle niveaus terecht kunt.
Liefhebbers uit andere gemeenten weten
het Van Tuyllpark daarom ook inmiddels
goed te vinden. Wethouder Ingeborg ter
Laak nam onlangs een kijkje bij de discgolf
en kwam enthousiast terug. ‘Iedereen
kan meedoen. Je bent buiten, je bent in
beweging, je ontmoet andere mensen en
het is gezellig en gezond. Het is een sport
die goed in het Zoetermeerse aanbod
past.’

Meer informatie vindt u op
www.dsadiscgolf.com/zoetermeer of
stuur een mailtje naar
zoetermeer@discgolf.com.

