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Gladheidsbestrijding

Afsluiting
Europatunnel

Hoe pakt de gemeente dit aan?
De winterperiode is inmiddels begonnen.
Dit betekent dat we de weersberichten
weer goed in de gaten moeten houden,
want tijdens de winterperiode is er kans
op gladheid. Hoe pakt de gemeente de
gladheidsbestrijding aan? Een kijkje achter
de schermen.
De gemeente strooit zout op wegen en
fietspaden bij kans op gladheid, om deze
zo veilig mogelijk te houden. In de meeste
gevallen strooit de gemeente preventief,
dus voordat het glad wordt.
Wat doet de gemeente bij sneeuw?
Bij sneeuw worden de strooiwagens
uitgerust met sneeuwploegen. Hiermee
wordt de sneeuw eerst van de weg
geschoven. Als de sneeuw langer blijft
liggen en de doorgaande routes zijn
gestrooid, dan gaan de strooiwagens ook
de wijken in om de sneeuwoverlast te
beperken.
Meer over de gladheidsbestrijding en de strooiroutes van de gemeente leest
u op www.zoetermeer.nl/gladheid

Kunstwerk ‘Dirk
Franx - portret
van de uitvinder
als jongeman’
geplaatst
In het nieuwe gebouw van
kunstorganisatie Franx is een
bijzonder kunstwerk geplaatst. Jaco
Putker ontwierp ‘Dirk Franx - portret
van de uitvinder als jongeman’
namelijk speciaal voor deze plek.
Het gebouw aan de Vlamingstraat
was vroeger het woonhuis en
de werkplek van Dirk Franx, een
Zoetermeers uitvinder.
Het kunstwerk is een ode aan
de creativiteit, nieuwsgierigheid
en speelsheid die kunstenaars
en uitvinders gemeen hebben.
Op het kunstwerk scheurt een
jongeman over het ijs met één
van Dirk Franx’ ijssleeën. Achter
het stuur zit een kind, kinderen
belichamen de onbevangenheid en
de nieuwsgierigheid. Putker maakte
van zijn ontwerp een ets die groot is
afgedrukt op papier.
Het werk is te zien op de muur
tegenover de entree. Het kunstwerk
is tot stand gekomen samen met
kunstorganisatie Franx, de dochter van
Dirk Franx en andere betrokkenen.

Op dinsdagavond 14 december is de
Europatunnel in de richting van de
Afrikaweg (richting Den Haag) tussen
19.30 en 23.30 uur dicht. Dit geldt ook
op woensdagavond 15 december van
19.30 tot 23.30 uur, maar dan in de
richting van de Australiëweg (richting
Utrecht). Het verkeer krijgt bovenlangs
de tunnelbak via de Europaweg een
omleiding. Donderdag 16 december is
de tunnel in de Amerikaweg ter hoogte
van de Afrikaweg, afgesloten tussen
09.30 en 12.00 uur. De afsluiting
van de Europatunnel en de tunnel
in de Amerikaweg is nodig om de
afwateringsgoten en de riolering te
reinigen.

Wist u dat?
• 13 voertuigen bij elkaar zo’n 450 km
afleggen om de wegen in Zoetermeer
bereikbaar te houden?
• U als inwoner van Zoetermeer een
zakje strooizout kunt ophalen aan de
Argonstraat 45?
Zolang de voorraad strekt. Laat u niet
verrassen door de gladheid en zorg
ervoor dat u op tijd strooizout in huis
heeft.
• Een team van ruim 15 medewerkers
betrokken zijn bij een strooiactie?

Gewijzigde
openingstijden
zelfbrengdepot

Deal or no deal
Jongeren raken steeds vaker betrokken bij drugshandel. Ze laten zich lokken
door het snelle geld en hebben daarbij weinig oog voor de bijbehorende risico’s.
Dit is niet alleen zorgelijk voor de jongeren zelf, maar ook voor de maatschappij.
De gemeente startte dit jaar een pilot ‘dealbreakers’ om te voorkomen dat
jongeren betrokken raken bij ondermijnende criminaliteit, zoals het dealen van
drugs. Als onderdeel van de pilot gaat topscheidsrechter Serdar Gözübüyük
langs bij Zoetermeerse scholen. Hij praat met jongeren over het belang van
goede keuzes maken, je doelen bereiken en de risico’s van criminaliteit.
Iedere gemeente, ook Zoetermeer, kent
jongeren die kwetsbaar zijn. Ze hebben
bijvoorbeeld schulden, zijn uitgevallen
op school of kampen met psychische
problemen. Dit alles maakt een jongere
vatbaar voor criminaliteit. Ook jongeren
die geen problemen hebben, lopen het
risico om foute keuzes te maken.
We kunnen dit voorkomen door op tijd
op signalen te reageren en jongeren
handvatten te bieden om andere
keuzes te maken. Welke handvatten
dit zijn, verschilt per persoon. Dat kan
begeleiding naar werk, school of stage
zijn of juist iets heel anders.
Meer informatie hierover vindt u op
www.wegwijzerjeugdenveilig.nl
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In verband met de landelijke
coronamaatregelen is het
zelfbrengdepot vanaf vrijdagavond 3
december tot 17.00 uur geopend in
plaats van 19.45 uur. Deze maatregel
geldt in ieder geval tot 19 december
2021. De actuele openingstijden vindt
u op de website www.zoetermeer.nl/
zelfbrengdepot-argonstraat.

Blijf op de hoogte

De workshops van topscheidsrechter
Serdar Gözübüyük worden enthousiast
ontvangen door de leerlingen van het
MBO Rijnland.

Wilt u als eerste op de hoogte blijven
van al het nieuws en de ontwikkelingen
uit de stad? Schrijf u dan in voor de
gratis online nieuwsbrief op
www.zoetermeer.nl/nieuwsbrieven.
U ontvangt het Stadsnieuws dan elke
week in uw mailbox. U kunt ons ook
volgen op onze social media kanalen.
Zo mist u nooit iets!

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.

Hond los laten
lopen?
Ook de updates van de
hondenkaart vindt u op
overheid.nl en op
www.zoetermeer.nl/honden

Belangrijke bekendmakingen van 9 december
tot en met 15 december
• Bekendmaking Woonzorgvisie
Wilt u een binnengekomen aanvraag of
verleende vergunning inzien?
Maak hiervoor een afspraak met de
omgevingsbalie via
www.zoetermeer.nl/afspraakmaken

Van de gemeenteraad
Maandag 13 december: vergaderingen
commissies Plenair, Stad en Samenleving
Op maandag 13 december vergaderen de raadscommissies.
De commissie Plenair begint om 19.30 uur, de commissies Stad en Samenleving om
20.10 uur.
Deze commissievergaderingen vinden digitaal plaats. U kunt de vergaderingen volgen
via de internetuitzendingen.
Onderwerpen en internetuitzending
Wilt u weten welke onderwerpen worden besproken? Bekijk dan de meest actuele
agenda’s en bijbehorende stukken in de kalender in het raadsinformatiesysteem iBabs
via www.raadzoetermeer.nl. Hier kunt u de vergaderingen ook live volgen via internet of
terugkijken (ook met ondertiteling) op een moment dat het u uitkomt.
Spreekrecht
Het is mogelijk om gebruik te maken van het spreekrecht. Ook inspreken vindt digitaal
plaats. Aanmelden voor het spreekrecht kan tot op de dag van de vergadering uiterlijk
tot 12.00 uur. U kunt hiervoor een e-mail toesturen aan griffie@zoetermeer.nl. Er wordt
dan contact met u opgenomen. Wilt u inspreken? Meer informatie vindt u op www.
raadzoetermeer.nl onder ‘Denk & doe mee’.
Volg de raad
@raadzoetermeer

GemeenteraadZoetermeer

Denk & doe mee
Als u niet in beeld wilt komen tijdens het inspreken, kunt u de gemeenteraad een brief of
e-mail sturen via griffie@zoetermeer.nl.
Raadsleden denken graag met u mee. Voor een persoonlijk gesprek kunt u altijd een
afspraak maken met een van de raadsleden, commissieleden of fracties. U kunt hiervoor
het beste de persoon zelf of de fractie benaderen. Alle contactgegevens vindt u op
www.raadzoetermeer.nl. Meldt u zich hier ook aan voor de nieuwsbrief van de raad.
Dan ontvangt u na elke raadsvergadering het laatste nieuws over de besluiten van de
gemeenteraad per e-mail. Tenslotte is de gemeenteraad er voor u!

Referendabele raadsbesluiten 29 november 2021
Onderstaande besluiten van de gemeenteraad van Zoetermeer zijn referendabel. Dit
betekent dat u bij deze besluiten de mogelijkheid heeft om via een referendum de
inhoud van het besluit te wijzigen. Op www.raadzoetermeer.nl onder Denk & doe mee
- referendum leest u hoe dat in zijn werk gaat. Als twee weken na de datum van deze
publicatie geen verzoek is ingediend tot het houden van een referendum, treden de
hieronder genoemde besluiten in werking op 24 december 2021.
• Raadsbesluit Woonzorgvisie Zoetermeer
• Raadsbesluit Afdoening moties actualisatie oktober 2021
• Raadsbesluit Regiovisie beschermd wonen en maatschappelijke opvang 2022-2025
• Raadsbesluit Vermindering formatie wethouders met uitzondering van besluitpunt 2.
• Raadsbesluit Vaststellen criteria wijzigingsbevoegdheid middengebied Entree
• Raadsbesluit Verordening interferentiegebieden bodemenergie Zoetermeer 2021

De griffie ondersteunt de gemeenteraad • 14 079 • griffie@zoetermeer.nl • www.zoetermeer.nl/gemeenteraad
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Publieksplein
Uitsluitend op afspraak
Engelandlaan 502
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afspraakomgevingsbalie
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Meldingen openbare ruimte
www.zoetermeer.nl/contactformulier
Spoedmeldingen:
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Zoetermeer is de plek

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

Of u nu op zoek bent naar een veelzijdig
vrijetijds- of woningaanbod en of u nu een
ondernemer of student bent: Zoetermeer
is de plek.
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De decembermaand in Zoetermeer

Nieuwe hboopleiding naar
Zoetermeer
Groot nieuws! De eerste
hbo-opleiding Applied Data
Science & Artificial Intelligence
van Nederland komt naar
Zoetermeer.
Er is een nieuwe opleiding in
de maak binnen De Haagse
Hogeschool: de bachelor
Applied Data Science &
Artificial Intelligence. Als alles
naar verwachting verloopt, start
deze opleiding in september
2022 in de Dutch Innovation
Factory (DIF) in Zoetermeer.

De decembermaand staat
volop in het teken van feestdagen, gezelligheid en natuurlijk
cadeautjes kopen. Ook in de
decembermaand is Zoetermeer
dé plek. Bekijk hier waar u het
beste cadeaus voor in de
schoen en onder de boom kunt
kopen.

Stadshart Zoetermeer

In het Stadshart Zoetermeer
kunt u shoppen bij meer dan
200 winkels! Van bekende
retailers tot nog niet bekende
speciaalzaken waar u de meest
unieke dingen kan vinden.
Door de centrale locatie, met
op loopafstand verschillende
openbaar vervoer verbindingen, voldoende parkeergelegenheid en de eerste twee uur
gratis parkeren, is het Stadshart

Meer informatie over de
nieuwe bachelor, het inschrijven
en studeren in de DIF leest u
op
www.dutchinnovationpark.nl/
nieuwe-hbo-opleiding-zoetermeer/

voor iedereen goed
toegankelijk.

Dorpsstraat Zoetermeer

Shop 7 dagen per week in de
gezelligste straat van
Zoetermeer. U heeft in de
Dorpsstraat keuze uit meer dan
40 leuke speciaalzaken en
gezellige horecagelegenheden. U doet er makkelijk uw
boodschappen in de supermarkten en kunt voor advies én
de betere aankopen terecht bij
de (vers)speciaalzaken. In de
Dorpsstraat Zoetermeer gaat
het om vertrouwdheid, kwaliteit en eigenheid.

In het Winkelcentrum
Woonhart kunt u overdekt
winkelen in meubel-, tuin- en
woonaccessoire winkels. Weet
u of een vriend, vriendin, familielid, kennis of collega binnenkort een huis-make-over gaat
doen? Hoe leuk is het om dan
een origineel woonartikel als
cadeau te geven voor de
feestdagen!
Ontdek de winkelgebieden,
winkels, horeca en meer over
Zoetermeer op
www.zoetermeerisdeplek.nl/
winkelen-in-zoetermeer!

Woonhart Zoetermeer

Zoetermeer centrum is ook de
geschikte plek om je woonaankopen te doen.

www.zoetermeerisdeplek.nl

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

@zoetermeerisdeplek

Bureau Citymarketing via ditisdeplek@zoetermeer.nl

De verlichte kerstbal op het Stadhuisplein
is is dé hotspot voor foto’s in Zoetermeer
tijdens de decembermaand. Deze foto in de
kerstbal van Facebookgebruiker Ilona Hengeveld
komt uit 2017. Verwachten jullie dit jaar weer
sneeuw? Wat is uw favoriete plek in Zoetermeer?
Deel de foto met #Zoetermeerisdeplek op
Instagram of via Facebook en misschien komt de
foto hier binnenkort voorbij!

WAT MAAKT ZOETERMEER VOOR JOU
DÉ PLEK?
We nodigen inwoners, bezoekers, studenten en bedrijven in Zoetermeer van harte
uit om te laten zien hoe veelzijdig de stad
is. Heeft u vragen over Bureau
Citymarketing Zoetermeer? We gaan
graag met u in gesprek via e-mailadres
ditisdeplek@zoetermeer.nl!

www.zoetermeer.nl

Themapagina:

Minder stoken deze winter? Dat kan!
Ineens schoot de prijs van gas omhoog. Dat merken we allemaal. Zeker in de wintermaanden. En niet alleen
op de eindafrekening. Wie weet merkt u dat nu ook al aan het voorschot per maand, omdat uw contract net
verlengd is. Hoe komen we de winter door zonder alles uit te zetten en in de kou te zitten?

Bespaar op gas

Energie besparen

TIP 1
RADIATORFOLIE
Een radiator geeft warmte aan de voor- en aan de achterkant. De muur heeft die
warmte niet nodig. U wel. Met radiatorfolie blijft bijna alle warmte van de radiator
in uw huis. Besparing is ergens tussen de 50 tot 100 euro per jaar. Er is folie voor
op de muur, maar ook magneetfolie voor op de radiator zelf.

Plof dus niet meteen met een dekentje op de bank. Als u eerst zelf iets doet zit u lekkerder. Voor weinig geld en met een beetje handigheid kunt u
snel en makkelijk besparen. Alle kleine beetjes helpen. Op deze pagina geven we een aantal snelle en zelf goed toepasbare bespaartips in huis.
Nog meer tips vindt u op www.zoetermeerbespaart.nl/tips.

U kunt zich aanmelden voor een van de workshops ‘Energie besparen’ van
december tot februari. De workshops worden verzorgd door stichting Piëzo en
worden gehouden op verschillende locaties. Onder andere de bibliotheek. U
krijgt praktische tips en handige weetjes om thuis minder gas te verbruiken en
dus energie te besparen. De workshop duurt een uur. Er kunnen 10 deelnemers
meedoen per keer. U kunt de tips makkelijk zelf toepassen. Natuurlijk is er ook
ruimte voor vragen en, als dat handig is voor u dan is er klushulp voor thuis.
Voor wie?
Iedereen met een (te) hoge energierekening. Bijvoorbeeld door:
• Een laag inkomen;
• Een niet goed geïsoleerde woning;
• Een (te) hoog energieverbruik.
Is meer dan één aanleiding voor u van toepassing? Dan is gas besparen extra
belangrijk!
Aanmelden?
Ga naar www.zoetermeerbespaart.nl. U kunt kiezen uit meerdere data deze
winter. Hulp nodig met aanmelden? Vraag het een vriend of kennis, een goede
buur of mail naar info@zoetermeerbespaart.nl.
Kent u iemand die ook baat heeft bij de workshop maar zelf minder mobiel of
digitaal vaardig is? Geef door dat deze workshops er zijn en ga samen!
Leuk om te weten:
• Piëzo regelt de workshops.
• De gemeente draagt bij aan (isolatie)materiaal voor thuis.
• Vrijwilligers kunnen u helpen met de uitvoering.

TIP 2
Met elke graad lager op de thermostaat bespaart u zeven procent op uw
gasverbruik. Zet de thermostaat een uur voor u (kort) weg bent of naar bed gaat
alvast op vijftien graden. Vergeet niet om bij vakantie de thermostaat op een
graad of tien te zetten. Dat is warm en vorstvrij genoeg.
Zuinig met de knop kan u ongeveer 70 euro per jaar besparen.

Snel en makkelijk besparen

Kom naar de
workshop
energie besparen

www.zoetermeerbespaart.nl/tips

THERMOSTAAT EEN GRAAD LAGER

De kosten van gas zijn ongeveer twee derde van uw energierekening. Dan is het best slim om daarop te besparen. Daarmee betaalt u ook minder
belasting. Want, de belasting op gas is hoger dan die op elektriciteit. Gas besparen maakt echt uit voor uw energiekosten.

www.zoetermeerbespaart.nl
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TIP 3
WATERBESPARENDE DOUCHEKOP
Voor warm water gebruikt u ongeveer twintig procent van uw gas. Met een
waterbesparende douchekop bespaart u niet alleen op gas maar ook op water.
Hoeveel u bespaart hangt wel af van hoelang u doucht. Gemiddeld kan de
besparing 45 euro per jaar zijn.

TIP 4
TEMPERATUUR
VAN DE CV-KETEL
LAGER
Misschien staat uw ketel ook nog
steeds op de fabrieksinstelling.
Een hoge instelling van de
keteltemperatuur kost extra gas en
is helemaal niet nodig. Vaak is 60
graden hoog genoeg. Kijk eens op
internet wat bij uw woning en ketel
past, bijvoorbeeld op www.zetmop60.
nl. U kunt dit meestal makkelijk zelf
doen. Of vraag hulp van een handige
buur of uw onderhoudsbedrijf. Heeft u
een huurhuis? Neem dan contact op
met uw verhuurder. Uw besparing kan
zomaar richting de 200 euro zijn.

www.zoetermeer.nl

Themapagina: Coronavaccinatie
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Stadhuis-Forum tijdelijke priklocatie

Haal uw boosterprik of eerste of tweede prik in Zoetermeer
De boostervaccinatie is gestart en Zoetermeerders krijgen een oproep om deze extra
prik tegen corona te halen. Heeft u een uitnodiging gekregen? Dan kunt u tot het
einde van dit jaar op afspraak een boosterprik halen op het Stadhuis-Forum. Dit kan
op dinsdagen, donderdagen en vrijdagen. Een online afspraak maken kan via
www.coronavaccinatie.nl. Zoetermeerders die geboren zijn in 1945 en daarvoor
hoeven voor een online afspraak niet op de uitnodigingsbrief te wachten. Maakt u
liever een telefonische afspraak? Dan moet u eerst de brief afwachten.

Goed bereikbaar
De gemeente vindt het belangrijk
dat Zoetermeerders in Zoetermeer
terechtkunnen voor hun vaccinatie. Daarom
is het Stadhuis-Forum ingericht als tijdelijke
priklocatie, ook omdat het centrum goed
bereikbaar is. De plek is alleen te beperkt
om iedereen van een boosterprik te
voorzien. Daarom streven we ernaar om
een andere, grotere locatie in Zoetermeer
te vinden. Naast Zoetermeer kunt u ook
een afspraak maken voor een boosterprik
in de regio, op de locaties in Den Haag,
Delft, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk
Maak een afspraak
Het is niet mogelijk om zonder afspraak
voor een boostervaccinatie naar de locaties
te komen. We willen lange wachtrijen
voorkomen. Het maken van een afspraak
bij een vaste locatie is echt nodig. Bij het
maken van een afspraak hoort u ook wat u
moet meenemen.
Tijd tussen eerste vaccinatie(s) en de
boostervaccinatie
De boostervaccinatie moet minimaal 6
maanden na de laatste coronavaccinatie(s)
gegeven worden. Heeft u corona gekregen

na uw vorige vaccinatie(s)? Dan moet er
6 maanden tussen uw besmetting en de
boostervaccinatie zitten.
Meer informatie
Wilt u weten wanneer u aan de beurt bent
voor de boostervaccinatie? Of wilt u meer
informatie over de boostervaccinatie?
Kijk dan op de website:
www.rijksoverheid.nl/coronavaccinatie.
Nog geen eerste of tweede prik?
Bent u nog helemaal niet
gevaccineerd of moet u uw tweede
prik nog halen? Dan bent u iedere
woensdag van 9.00 tot 16.00 uur en
iedere zaterdag van 11.00 tot 16.00
uur welkom in het Stadhuis-Forum.
Alleen op Eerste Kerstdag is de
prikpost gesloten. Voor uw eerste
of tweede prik kunt u langskomen
zonder afspraak bij de ingang van
het Stadhuis-Forum aan het perron
van de RandstadRail. Vergeet niet om
uw identiteitskaart of paspoort mee
te nemen en draag een mondkapje.
De boosterprik kunt u echt alleen op
afspraak halen.

