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Vakantie staat voor de deur
Er is steeds meer mogelijk, ook als
het gaat om vakanties. Gaat u naar
het buitenland op vakantie? Dan is het
belangrijk dat u vooraf alle belangrijke
reisinformatie checkt. Dat kan op
wijsopreis.nl of via de Reisapp.
CoronaCheck app
Wilt u op vakantie binnen de Europese
Unie? Dan heeft u meestal een negatieve
testuitslag, een vaccinatiebewijs of een
bewijs dat u hersteld bent van corona
nodig. Vanaf 1 juli kunt u deze bewijzen
laten zien met de CoronaCheck app. Dit
wordt ook wel het EU Digitaal Corona
Certificaat (DCC) genoemd. U kunt
CoronaCheck gebruiken om te reizen
binnen de Europese Unie, Noorwegen,
IJsland, Zwitserland en Liechtenstein.
Checklist
Een goede voorbereiding zorgt ervoor dat u
onbezorgd op reis kunt. Neem daarom de
volgende 4 stappen door voordat u op reis
gaat:
1.		Stap 1: Controleer het reisadvies voor
het land waar u naartoe reist
2.		Stap 2: Download de CoronaCheck app
of ga naar coronacheck.nl
3.		Stap 3: Upload uw coronabewijs
4.		Stap 4: Laat uw QR-code scannen en ga
op reis
Evenementen en uitgaan
De CoronaCheck app wordt niet alleen
gebruikt om te reizen. Ook voor het
veilig bezoeken van evenementen of
uitgaansgelegenheden in Nederland kunt u
de app gebruiken.
Meer informatie
Meer informatie over de CoronaCheck
app vindt u op www.rijksoverheid.nl/
coronacheck.
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Vakantieplannen? Ga wijs op reis
Reizen naar het buitenland is dit jaar minder zorgeloos dan we gewend zijn.
Nu goed voorbereiden, betekent straks ontspannen op vakantie gaan.
Check altijd het actuele reisadvies op wijsopreis.nl en download de Reisapp.

Tijdens je verblijf

Voor vertrek
Check het reisadvies
Groen: Je kunt reizen naar dit land of gebied.
Geel:

Reizen kan, maar er zijn risico’s.

Oranje: Ga hier niet op vakantie. Reis alleen
als het noodzakelijk is.
Let op: Landen kunnen beperkingen opleggen
aan reizigers uit Nederland, zoals een
negatieve testuitslag of quarantaine.

Aanvullende eisen
Kijk in het reisadvies welke eisen in een land
gelden voor reizigers. Je kunt hiervoor een
coronabewijs gebruiken.

• Houd je aan de
coronamaatregelen
onderweg, op je
bestemming en bij
thuiskomst. Ook als je
gevaccineerd bent.
• Blijf tijdens je vakantie op
de hoogte van de laatste
ontwikkelingen.
Download de Reisapp,
maak je bestemming
favoriet en ontvang
automatisch een bericht
als de situatie verandert.

• Of maak een papieren coronabewijs aan via
coronacheck.nl/print.

Wassen

Basisregels

Toegankelijke versie:
rijksoverheid.nl

Was vaak je handen.

Afstand

Hoest en nies in je
elleboog.

.

Houd 1,5 meter
afstand.
Geef elkaar de ruimte.

alleen samen krijgen we
corona onder controle

en uiteindelijk in de zee. De wethouder
en Martin van der Heijden van de
Zoetermeerse Rotary hadden een gesprek
met de leerlingen over de afbreektijd van
een flesje en een banaan en vertelden
over de gevolgen van sigarettenfilters
voor het milieu. De leerlingen hielpen
de wethouder bij het leggen van de
zware tegel. Namens het project Schoon

Gisteren is het speelmeerpaspoort
uitgereikt! Doe deze zomer gezellig
mee met één van de leuke en
sportieve spellen van Zoetermeer
Sport. Verzamel 5 stempels op een
stempelkaart en ontvang een leuke
prijs! Kom eens kijken bij een van
onze mooie wijktuinen. Of bezoek de
gezellige beestenboel op één van onze
stadsboerderijen. Vervelen hoeft in
ieder geval niet. Fijne zomer!

Quarantaine reischeck
Voor reizigers uit oranje
gebieden gelden
maatregelen op het gebied
van testverplichting en
quarantaine bij terugkeer
naar Nederland. Doe de
Quarantaine reischeck om
te zien wat voor jou geldt.
Testen
• Heb je klachten bij
terugkomst in Nederland?
Laat je dan testen bij de
GGD.

Testen

Klachten?
Blijf thuis en laat je
direct testen.

Meer informatie:
rijksoverheid.nl/reizen
of bel 0800-1351

‘Hier begint de zee’
Op 2 juli heeft wijkwethouder Jan
Iedema samen met leerlingen van De
Paulusschool en De Vijverburgh de eerste
tegel ‘Hier begint de zee’ gelegd. Deze
tegel is een initiatief van de Zoetermeerse
Rotaryclubs en wordt op dertig locaties
bij putten voor schoolpleinen geplaatst.
Veel afval, zoals sigarettenpeuken,
komt terecht in het oppervlaktewater

Speelmeerpaspoort

Terug in Nederland

• Overweeg een zelftest als
je geen klachten hebt voor
extra zekerheid.

• Download de CoronaCheck-app en upload
je coronabewijs.
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ontvingen de leerlingen het boekje
“Afvalmonsters Doeboek”. Een boekje
vol met spelletjes, vragen en puzzels die
met afval te maken hebben. Met deze
actie wordt aangegeven dat de vervuiling
in de zee bij ons begint. De wethouder
bedankte de Rotary voor hun inzet,
als ook aannemer Van der Meer en de
scholen.

MijnGemeente
App vernieuwd
Ziet u een losse stoeptegel, kapotte
lantaarnpaal of rommel op straat?
Meld dit dan bij de gemeente via de
MijnGemeente app. Uw melding is
waardevol voor het onderhoud van de
stad. Sinds kort heeft de vertrouwde
Mijngemeente App een nieuwe look
en het doen van meldingen is nóg
makkelijker
geworden.
Komende
maanden
gaan we
de functies
van de app
nog verder
uitbreiden. U
kunt de app
downloaden
via Google
Play of de
App Store.
Heeft u
de app al
geïnstalleerd?
Dan hoeft
u niets te doen. U krijgt vanzelf de
nieuwe versie aangeboden.

Oud frituurvet?
Breng het naar
een inzamelpunt
voor afval

Foto: Fotoflex

Donderdag 10 juni plaatsten we een
themapagina over wat te doen bij een
verstopt riool. Graag leggen we nog
even uit wat u kunt doen met gebruikt
frituurvet. Dit kunt u teruggieten in de
verpakking en naar het inzamelpunt
voor afval bij u in de buurt brengen. Bij
steeds meer supermarkten, scholen
en sportclubs staat een gele container,
speciaal voor olie en vet. Meer
informatie vindt u op
www.frituurvetrecyclehet.nl.

Gratis cursus Toekomstgericht
Ondernemen

Van de gemeenteraad
12 juli: laatste raadsvergadering voor reces

Veel ondernemers hebben een lastige
tijd gehad door corona. Gelukkig
gaan steeds meer ondernemers weer
aan de slag, maar moeten nog wel
een inhaalslag maken. Grijpt u dit
moment aan om eens kritisch en met
een frisse blik naar uw onderneming
te kijken? Dan is de gratis cursus
‘Toekomstgericht Ondernemen’ van
Qredits misschien iets voor u.

Op maandag 12 juli 2021 vindt de laatste raadsvergadering van dit politieke seizoen
plaats. Deze vergadering vindt plaats in de raadzaal van het Stadhuis en is alleen
toegankelijk voor deelnemers aan de vergadering. De vergadering begint om 19.00 uur
en duurt tot 23.30 uur. U kunt de vergadering volgen via de internetuitzending.

In 6 weken klaar voor de toekomst
Bent u zzp’er of MKB-ondernemer en
getroffen door de corona-maatregelen?
In zes weken (vanaf september) gaat u
samen met andere ondernemers werken
aan de toekomst van uw bedrijf! Na
anderhalve maand heeft u een nieuw
bedrijfsplan en in de 100 dagen erna gaat
u aan de slag. Ondernemen is denken
en doen. Dit doet u niet alleen, maar met
andere ondernemers die u weer verder
kunnen helpen. Daarna staat uw business
weer als een huis!

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
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).

Omscholing of begeleiding naar
loondienst?
Ondernemers die het roer helemaal
willen omgooien, kunnen ook terecht

Agenda en internetuitzending
Wilt u weten welke onderwerpen worden besproken? Bekijk dan de meest actuele
agenda en bijbehorende stukken 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.

Foto: Michelle de la Fuente
voor omscholing of begeleiding naar
loondienst. Ook helpt de gemeente
gratis bij geldzaken of schulden. Michelle
de la Fuente, Regisseur Heroriëntatie
Ondernemerschap en Tozo, is het eerste
aanspreekpunt voor Corona gerelateerde
ondernemersvragen en heroriëntatie na
de crisis in Zoetermeer.
Meer informatie en aanmelden
Meer informatie vindt u op www.tzho.nl.
Voor vragen of om u aan te melden kunt
u mailen naar:
m.delafuente@binnenbaan.nl.

Alle openbare bekendmakingen vindt u
op overheid.nl/overuwbuurt
Ontvang alle bekendmakingen in uw buurt via de
Omgevings-alertapp of via de e-mailalert van www.overheid.nl.

Nieuwe woningen
in de buur t?

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!
Zomerreces gemeenteraad
Van 19 juli tot 30 augustus is de raad met reces. Dit betekent dat er tijdens deze
periode geen raads- en commissievergaderingen plaatsvinden. Het politieke seizoen
begint weer op maandag 30 augustus. De eerstvolgende vergaderingen zijn weer
op maandag raadsdag 6 september 2021. De gemeenteraad wenst u een fijne
zomer(vakantie) toe.

Referendabel raadsbesluit 28 juni 2021
Onderstaand besluit van de gemeenteraad van Zoetermeer is referendabel. Dit
betekent dat u bij dit besluit 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, treedt het
hieronder genoemde besluit in werking op 23 juli 2021.

Ook alle aangevraagde en
verleende vergunningen
voor evenementen vindt u
op www.overheid.nl.

• Raadsbesluit Afwegingskader Investeringsfonds op basis van Eneco-middelen

Belangrijke bekendmakingen van 8 juli tot en met 15 juli
• Actualisatie Hondenkaart 2021

De griffie ondersteunt de gemeenteraad • 14 079
griffie@zoetermeer.nl • www.zoetermeer.nl/gemeenteraad

Wilt u een binnengekomen aanvraag
of verleende vergunning inzien?

VOLG DE GEMEENTE ZOETERMEER:

Maak hiervoor een afspraak met de omgevingsbalie via
www.zoetermeer.nl/afspraakmaken

twitter.com/gemzoetermeer

facebook.com/gemeentezoetermeer
@gemeentezoetermeer

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

www.zoetermeer.nl

Themapagina: Bouwen aan Natuur

8 juli 2021

Beleef de Natuur!
De natuur staat in volle bloei en de vakantie staat voor de deur. Heerlijk om erop
uit te gaan en te genieten van prachtige plekken in en om Zoetermeer. Op de fiets,
wandelend of vanaf het water. Er zijn veel mogelijkheden om een vakantiegevoel
dicht bij huis te ervaren. Heeft u ‘De Green Five’ al gezien? Dit zijn de vijf mooiste
groengebieden van Zoetermeer. Ontdek ze te voet, met de fiets of in een kano! Er
zijn verschillende beleefroutes met interessante weetjes. In deze editie vertellen we
u meer over verborgen pareltjes om te ontdekken en waar u meer informatie kunt
vinden. Fijne zomer!

Zoetermeer is de plek

Green five

Zoetermeer heeft prachtige parken in de
wijken en aan de rand van de stad liggen
natuurgebieden, die overgaan in het
Groene Hart. Maar weinig steden in de
Randstad hebben zoveel mogelijkheden
om in het groen te recreëren, als
Zoetermeer. U kunt volop genieten van
een grote verscheidenheid aan planten en
dieren. U kunt mooie tochten maken door
stadsparken, plantsoenen, weteringen,
tuinen, natuurgebieden en oer Hollandse
polders. Te voet, op de fiets en zelfs met
een kano!

Zoetermeer heeft geen ‘big five’ maar
een ‘green five’. De green five zijn de vijf
mooiste groengebieden van Zoetermeer.
Gebieden waar u het gevoel hebt
helemaal buiten te zijn én toch dicht bij
huis.

Beleef Zoetermeer en omgeving
Heeft u al ontdekt dat u langs prachtige
groene linten door de stad kunt fietsen,
het Groene Hart in en zelfs door naar
zee? In de beleefroutes app staan
leuke routes in en om Zoetermeer met
interessante weetjes. Er zijn ook mooie
routes aangegeven vanaf de toeristische

Stadsboerderijen
Na een lange lockdown zijn de
stadsboerderijen weer open. U kunt er
weer een heerlijk rondje wandelen en
genieten van de dieren.
Ook de horeca op de stadsboerderijen
is weer open, u bent van harte
welkom om een kopje koffie te komen
drinken. Wist u dat er op alle drie de
stadsboerderijen speelgelegenheden
zijn? Zo is er afgelopen jaar op
stadsboerderij De Weidemolen een hele
mooie natuurspeelplek aangelegd met
een boomhut en een waterpomp. Op
het Buitenbeest is een prachtig bijenhuis
te bekijken en op de Balijhoeve is een
beleeftuin.

Foto: Beeldmateriaal Rondvaart Zoetermeer
overstappunten (TOP) in Zoetermeer. Ga
mee met Rondvaart Zoetermeer vanaf
het water op poldersafari. Of ontdek
hoe u met een kano Zoetermeer uit kunt
peddelen het Groene Hart in.

Buytenpark
Vanaf de heuvels in het Buytenpark heeft
u een prachtig uitzicht op de omringende
polders en de Randstad. Grazers houden
het park open. Boomstam-rillen in het
park vormen beschutting voor kleine
zoogdieren zoals konijnen, marters en
zelfs vossen. Een leuke wandelroute om
te doen is de ‘2 parken 2 gezichten’, te
vinden in de beleefroute-app.

Foto: Hans Steinford

Het heeft een eigen waterpeil en staat
niet in verbinding met de Zoetermeerse
plas. De Benthuizerplas heeft ook
een eigen waterpeil, maar staat via de
Noordhovenseplas in verbinding met de
Zoetermeerse plas. De Benthuizerplas
is een echte vogelplas. Dit jaar heeft het
zeldzame Woudaapje er vijf jongen groot
gebracht. U kunt er prachtig fietsen. In
de beleefroutes-app kunt u de ‘stad en
polder’- route volgen en die uitbreiden
via het fietsknooppunten netwerk naar
bijvoorbeeld het toeristisch overstappunt
(TOP) in Oosterheem (bij stadsboerderij
De Weidemolen).

Westerpark
Het Westerpark verrast en verwondert
bij elke bocht die u omgaat. Zo wandelt
u door bos en langs struiken en het
volgende moment ziet u bloeiende velden
of het water dat door het park slingert.
In het hart van het Westerpark ligt de
natuur- en landschappentuin. U ziet
hier de landschappen die hier vroeger
voorkwamen en ook nu nog in onze
regio. Bij het bowlingcentrum kunt u een
waterfiets huren en door het park heen
peddelen.

Binnenpark
Het Binnenpark verbind het Groene Hart
met het hart van Zoetermeer en ligt tussen
de wijken Buitenweg en de Leyens in. Ook
het Binnenpark heeft drie verschillende
gezichten. Vlakbij de Filmlaan ligt een
van de natuurspeelplekken die er in de
stad te vinden zijn. De Flierenfluiter. Aan
de kant van de Meerpolder vormt het
fietspad langs het Meerpolderpad met
een brede weelderig bloeiende berm een
lint dat de Noordelijke Plassen met het
Binnenpark en het Buytenpark verbindt.
Hier begint de bloeiende bijen (fiets)route
van Zoetermeer naar Zee.

Noordelijk plassen gebied
Het Noordelijke plassengebied is ontstaan
door zandwinning voor de bouw van
Zoetermeer en bestaat uit drie plassen. De
Zoetermeerseplas, de Noordhovenseplas
en de Benthuizerplas. Elke plas heeft
zijn eigen gezicht en bijzonderheden.
Langs de rand van de Zoetermeerse
plas ligt het Prielenbos. Een spontaan
stukje moerasbos dat is behouden.

Balijbos
Het Balijbos ligt aan de zuid-westkant
van Zoetermeer en vormt samen met het
Bieslandsebos een groene ader helemaal
naar Delft en het Midden Delfland.
Het gebied loopt via het Westerpark door
naar de Nieuwe Driemanspolder het
Groene Hart in. In het Balijbos ligt het
spannende Ridderbos een speelbos voor
kinderen.

Speelmeer paspoort
In Zoetermeer zijn meerdere
natuurspeelplekken te ontdekken zoals
de Flierenfluiter in het Binnenpark,
de Vrijbuiter in het Heempark en het
Ridderbos in de Balij. Daarnaast
krijgen alle Zoetermeerse kinderen
op de basisschool ieder jaar voor de
zomervakantie het Speelmeerpaspoort.

In het Speelmeerpaspoort staan allemaal
leuke activiteiten waar kinderen in de
zomervakantie aan mee kunnen doen.
Zeker de moeite waard om even te kijken
wanneer er iets leuks te doen is, er staan
ook altijd leuke aanbiedingen van onze
samenwerkingspartners in.

Er op uit?
Meer info vindt u op:
www.zoetermeerisdeplek.nl

www.rondvaartzoetermeer.nl
www.zoetermeer.nl/stadsboerderijen

www.zoetermeer.nl
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Vaccinaties tegen het coronavirus in Zoetermeer
Het prikken tegen het coronavirus gaat
gestaag door. Deze week zijn er in
Nederland ruim 17 miljoen prikken gezet.
Iedereen die ouder is dan achttien kan
een afspraak maken voor een vaccinatie.
Een uitnodigingsbrief is niet meer nodig.
Daarnaast starten we met het vaccineren
van jongeren vanaf 12 jaar. Zo kunnen
we zo veel mogelijk mensen beschermen
tegen corona. Het is begrijpelijk als u
nog vragen heeft of twijfels. Vanuit de
gemeente helpen we u graag met het
vinden van goede informatie.
Hulp nodig met een afspraak maken?
Iedereen boven achttien jaar kan via
www.coronavaccinatie-afspraak.nl

een afspraak maken. Sommige inwoners
vinden dit lastig, hebben vragen of
willen graag hulp met het invullen van
de gezondheidsverklaring. Bij de twee
InZetlocaties in Meerzicht en Buytenwegh
zijn medewerkers die op de volgende
dagen en tijden voor u klaarstaan, zie tabel.
Er komen nieuwe data voor vragen stellen
aan een lokale medische hulpverlener.
Houdt daarvoor het stadsnieuws en FB
gemeente Zoetermeer in de gaten.
Vaccineren is gratis en vrijwillig
Vaccineren is altijd gratis en vrijwillig.
Als u twijfelt, zoek hulp bij het vinden
van betrouwbare antwoorden. Vraag
bijvoorbeeld hulp aan een organisatie in

Na augustus niet meer prikken
in Silverdome
Sinds april konden we ook in Zoetermeer
bij Silverdome (Van der Hagenstraat 20)
een prik tegen corona halen. Op deze
plek kunnen elke dag 2.000 prikken
worden gezet. Na augustus wordt
de vaccinatielocatie bij Silverdome
opgeheven. Silverdome moet dan
weer beschikbaar zijn voor geplande
evenementen en het schaatsen. Wilt u
graag uw eerste en/of tweede prik in
Zoetermeer halen? Plan dan snel een
afspraak in.
Naar een priklocatie komen
Alle priklocaties in de regio Haaglanden
zijn bereikbaar met de auto en via het

openbaar vervoer. Kunt u niet zelfstandig
op een priklocatie komen? Vraag dan
iemand uit uw omgeving om hulp. Als
u niet alleen kunt komen, mag u één
begeleider meenemen. Lukt dat niet?
Neem contact op met de gemeente of bel
naar 0800-1351. Dit nummer kunt u ook
bellen als u vragen heeft.

Ben ik meteen beschermd na
een prik tegen corona?
Het duurt even voor uw lichaam
antistoffen heeft gemaakt tegen het
coronavirus. Daarom is het belangrijk
om ook vlak ná uw een of twee prikken
afstand te houden. U kunt dan nog
corona krijgen.
Na twee weken na de tweede prik zijn
de meeste mensen beschermd tegen

corona. Als u besmet bent met het
coronavirus vlak voor of na de vaccinatie,
kunt u dus nog ziek worden.
De kans dat u na twee vaccinaties corona
krijgt is klein, maar mogelijk. De kans dat
u na de eerste prik toch nog corona krijgt
is groter. Daarom is het belangrijk om ook
de tweede prik te halen.

Meerzicht
Uiterwaard 21

Buytenwegh
Cesar Franckrode 62-64

Invullen van de
gezondheidsverklaring

Dagelijks van 9-17 uur

Dagelijks van 9-17 uur

Het plannen van een afspraak

Dagelijks van 9-17 uur

Dagelijks van 9-17 uur

Vragen stellen aan de lokale
medische hulpverlener

Donderdag 15 juli 14.00
- 15.00 uur

Dinsdag 13 juli
10.00 - 11.00 uur

uw buurt. Hoe meer mensen zich laten
inenten, hoe beter we kunnen voorkomen
dat het coronavirus zich verder verspreidt.
Daarmee beschermen we onszelf, maar
ook onze vrienden en familie. Het
vermindert de drukte in de ziekenhuizen
en we krijgen steeds meer vrijheid terug.
In de tussentijd, omdat niet iedereen nog

ingeënt is, is het wel belangrijk om afstand
te houden.
Vanaf eind juli vaccineert de GGD ook
tijdelijk zonder afspraak in Zoetermeer. Dat
is een vaccinatie met het Janssen vaccin.
Plekken en data volgen zodra de afspraken
met de GGD definitief zijn.

Hoe zit het nu precies met
bijwerkingen?
Wanneer u een prik heeft gehad, kunt u
zich daarna een beetje ziek voelen of pijn
op de plek krijgen. Veel voorkomende
bijwerkingen zijn:

•
•
•
•
•
•

Verhoging
Koorts
Spier- en gewrichtspijn
Hoofdpijn
Misselijkheid
Moe zijn

Als u hier last van krijgt, betekent dat
dat uw afweersysteem reageert op de
coronavaccinatie. De meeste mensen
krijgen deze klachten binnen één of enkele

dagen na de vaccinatie. Dit gaat vanzelf
wel over. Al kan het wel vervelend zijn. U
kunt hier na de prik een pijnstiller tegen
nemen. Vrouwen en jongeren ervaren vaker
bijwerkingen. Maakt u zich zorgen? Neem
dan contact op met uw huisarts.
U kunt ook uw bijwerkingen na corona
vaccinatie melden bij bijwerkingencentrum
Lareb. Bijwerkingencentrum Lareb is het
Nederlandse meld- en kenniscentrum voor
bijwerkingen van geneesmiddelen,
waaronder vaccins.
Als u lichte bijwerkingen heeft, hoeft u niet
te wachten met het halen van de tweede
prik. U kunt de tweede vaccinatie gewoon
nemen.

Welke prik krijg ik?
In Nederland leveren vier verschillende
bedrijven vier soorten vaccinaties:
BioNTech/Pfizer, Moderna, Janssen en
AstraZenea. Op het vaccin van Janssen
na, is het nodig om twee prikken te halen.
Alle vaccinaties zijn uitgebreid getest op
veiligheid en effectiviteit en voldoen aan
hele strenge eisen.
Bij de GGD priklocaties krijgt u óf een prik
van BioNTech/Pfizer, of van Moderna. Deze
vaccins lijken een iets betere bescherming
te geven dan de andere vaccins en hebben
minder (zeldzame) bijwerkingen.
Een prik met Janssen
Iedereen die ouder is dan achttien en liever
vrijwillig een vaccinatie met het Janssenvaccin wilt, kan bellen naar 0800-1295. De
GGD zet dan de afspraak om. Het voordeel
is dat u dan maar één prik hoeft. Het wordt

mensen die tot een medische risicogroep
aangeraden om toch voor een vaccin van
Pfizer of Moderna te gaan.
Als u eerder een AstraZeneca prik heeft
gehad, kunt u ook een afspraak maken
voor een vaccin van BioNTech/Pfizer. Meldt
u dan bij de GGD en neem contact op met
uw huisarts. Uit Brits onderzoek blijkt dat
deze combinatie net zo goed beschermt als
twee prikken van het AstraZeneca vaccin.

Heeft u nog vragen of kunt u wel wat hulp gebruiken?
Voor vragen over uw persoonlijke medische situatie kunt u terecht bij uw eigen
huisarts. Ook staat er veel informatie op de volgende webpagina’s:
www.coronavaccinatie.nl
www.coronavaccinatie-keuzehulp.nl
www.zoetermeer.nl/corona
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Bewonersgroep De Wadies

In de wijk Oosterheem zijn diverse bewonersgroepen actief. Door met medebewoners
de handen ineen te slaan ontstaan er vaak leuke initiatieven voor de straat en buurt.
Soms volledig geregeld door de bewoners zelf, soms met een kleine ondersteuning
vanuit de gemeente. Deze week vertelt bewonersgroep De Wadies over hun
ervaringen, welke activiteiten ze georganiseerd hebben en geven tips voor wie ook
een bewonersgroep wil starten.

Bewonersgroep De Wadies ‘Maak het niet te ingewikkeld’

Bewonersgroep De Wadies is ontstaan
tijdens een buurtfeest in augustus 2020.
Adeline en Monica hadden zich hiervoor
flink ingezet en dat bleef niet onopgemerkt.
‘Ik had buurtwerker Anya van Hees
weleens ontmoet bij de speeltuin’, vertelt
Adeline. ‘Monica had de kinderafdeling
voor haar rekening genomen met

schminken en eten maken. Daar was
men zo enthousiast over dat ze vroegen
of we niet een eigen buurtvereniging op
wilden richten.’ En dat gebeurde. De
bewonersgroep richt zich op een aantal
straten rondom de Piershilstraat, zoals
de Rhoonstraat, Roxenissestraat en
Rockanjestraat.

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

Aan de slag
Na het grandioze buurtfeest werd een
subsidie aangevraagd via Wijk Aan Zet en
gingen Monica en Adeline met Kerst de
deuren langs met een mooie kerstgroet
en kerstkoekjes. ‘Mensen keken soms
raar op’, geeft Monica eerlijk toe. ‘Maar
als ze eenmaal begrepen dat we niets
kwamen verkopen stonden ze meestal
wel open voor een gesprek en kregen we
complimenten voor onze actie. Je merkt
dat veel mensen geen flauw idee hebben
wat er allemaal in hun wijk gebeurt.’
Doelstelling
Als bewonersgroep wil De Wadies zich
vooral inzetten voor kinderen en jongeren.
‘Het is erg belangrijk dat zij de juiste
aandacht krijgen.’ Als tweede wil de groep
zich inzetten om de armoede te bestrijden.
‘Je ziet aan de voorkant vaak al hoe het er
achter de deur uitziet’, spreken Monica en
Adeline uit ervaring. ‘Als we merken dat
mensen het moeilijk hebben proberen we
ze te steunen met een tas boodschappen.’

Als laatste zet de groep zich in voor ‘Groen
in de wijk’. Dat past helemaal in het straatje
van Sebastiaan die in het dagelijks leven
actief is als projectleider groen. ‘We willen
mensen helpen door hun voortuin op
te knappen. Momenteel ben ik aan het
inventariseren wat er allemaal mogelijk is.’
Verbinding
Adeline merkte in het begin dat de
onderlinge verbinding in de buurt ontbrak.
Daar is met de komst van De Wadies
duidelijk verschil in gekomen. ‘Veel mensen
kenden de wijkregisseur niet, weten niet
van het bestaan van Perron af of dat dit
bewonerscollectief er is. Met de actie om
de tuintjes op te knappen willen we ook
meer partners en hulpverleners uit de buurt
betrekken. We zien een soort braderie
voor ons waar iedereen terecht kan voor
informatie of vragen, aldus Adeline.
Wilt u zich aanmelden voor het project,
meehelpen of heeft u vragen? Volg de
bewoners dan op Facebook of mail naar
dewadies@outlook.com.
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Zoetermeer op weg naar 2040
In gesprek met Ingeborg ter Laak, wethouder Zorg, Welzijn, Sport en Verenigingen, over de toekomstvisie van Zoetermeer.

Als u de koers en richting voor een stad wilt bepalen heeft u een duidelijke stip op de
horizon nodig om te kunnen focussen. Die stip op de horizon wordt vastgelegd in de
omgevingsvisie Zoetermeer 2040. Een duidelijk beeld waar we als Zoetermeer naar
toe gaan. Om u een beeld te geven wat deze visie precies inhoudt licht het college
van burgemeester en wethouders de plannen de komende weken toe. Deze week
Ingeborg ter Laak, wethouder Zorg, Welzijn, Sport en Verenigingen.

Als u wethouder ter Laak vraagt naar haar
wensen voor de inwoners van Zoetermeer
dan hoeft ze daar niet lang over na te
denken. ‘Een zinvol en vitaal leven voor
iedereen, nu en in de toekomst. Als
stadsbestuur zijn we elke dag bezig met
de dagelijkse drukte, maar we moeten
ook vooruit kijken. Welke ontwikkelingen
zien we, hoe gaan we daarmee om en op
welke punten willen we bijsturen? Zo krijgt
Zoetermeer in de toekomst te maken met
een groeiende groep oudere mensen. De

zorgvraag neemt daarmee toe, terwijl er
niet meer zorgpersoneel en mantelzorgers
bijkomen. Om zorg voor iedereen
toegankelijk en betaalbaar te houden moeten
we nu werken aan het verbeteren daarvan.
Dit doen we samen met partners en inwoners
in de stad. Ook kijken we naar de kracht van
Zoetermeer. Een mooi voorbeeld daarvan is
de community tegen eenzaamheid waarin
veel (vrijwilligers)organisaties samenwerken
om ervoor te zorgen dat we meer naar elkaar
omkijken.’

Reactie op de ontwerp omgevingsvisie
De gemeente hoort graag uw mening. De ontwerp omgevingsvisie ligt ter inzage bij de
Omgevingsbalie in het Stadhuis-Forum aan de Engelandlaan 502. Iedereen kan tot en
met 5 augustus 2021 zijn of haar zienswijze over de ontwerp omgevingsvisie Zoetermeer
2040 inbrengen. In de zienswijze kunt u aangeven met welke punten uit de ontwerp
omgevingsvisie u het wel of niet eens bent en waarom. De ontwerp Omgevingsvisie is
ook digitaal te raadplegen via www.zoetermeer.nl/omgevingsvisiezoetermeer.

Voor wethouder Ter Laak is het belangrijk dat
iedereen in 2040 kan meedoen. ‘Daar werken
we nu ook aan met het Sportakkoord, waarin
sportverenigingen, organisaties die zich
inzetten voor mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt en de gemeente samenwerken.
Sport is erg belangrijk. Het is niet alleen goed
voor uw gezondheid, maar ook belangrijk
voor uw sociale contacten. Daar wil ik graag
in investeren.’ Toch zijn er ook uitdagingen.
‘We hebben als gemeente meer ambities dan

financiële middelen. Dan moeten we goed
nadenken over wat wel en niet kan en, in
mijn geval, of het bijdraagt aan een gezond
en vitaal leven. De kracht van Zoetermeer
zit hem vooral in de saamhorigheid en
het omzien naar elkaar. Daar ben ik trots
op en dat wil ik ook in de toekomst graag
vasthouden zodat Zoetermeer een stad
blijft waarin het goed wonen is. Met een rijk
verenigingsleven, een actieve levensstijl en
waarin niemand buiten de boot valt.’

