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Denk mee over de inrichting van het Centraal Park

Het Dobbegebied is een van de meest
unieke gebieden in het centrum van
Zoetermeer. De gemeente wil dat er
nog meer mensen elkaar hier kunnen
ontmoeten en ontspannen. Daarom
wordt het Dobbegebied omgevormd
naar een Centraal Park waar voor
iedereen iets te beleven is: van rustige
ontmoeting rond het water en in het
groen tot feestelijke gezelligheid. Via
doemee.zoetermeer.nl/centraal-park
kunt u reageren op het plan!

Voorgeschiedenis
Op 15 juli 2019 heeft de gemeenteraad het
Schetsontwerp Centraal Park vastgesteld.
Daarna is op 21 september 2020 om
besloten het schetsontwerp verder uit te
werken door een landschapsarchitect.
Vanaf februari 2021 is Buro Sant en Co
als landschapsarchitect bezig met deze
opdracht.

Geef uw mening over het plan
Van 9 t/m 26 september kunt u via doemee.
zoetermeer.nl/centraal-park een reactie
achterlaten op de plankeuzes. Om ervoor

te zorgen dat zoveel mogelijk inwoners en
gebruikers van het Dobbegebied reageren,
vindt u vanaf 8 september informatieborden
in het Burgemeester Aptroot Park.
Voorbijgangers, wandelend door het
park, kunnen met hun telefoon een QRcode scannen die leidt naar de vragen op
doemee.zoetermeer.nl/centraal-park.

Lekker springen op het springkussen, smullen bij een foodtruck en lekker sporten.
Tijdens de officiële opening van Wijklab Seghwaert op 6 september viel er genoeg te
doen. Het was een groot succes met diverse activiteiten voor jong en oud.

Alle reacties die binnenkomen verzamelen
we in een verslag dat bij het raadsvoorstel
over de plannen komt. Op deze manier kan
de gemeenteraad een goed besluit nemen
over de plannen.
Meer informatie:
www.zoetermeer.nl/centraalpark

kreeg iedereen daarvan een voorproefje.
Zo werden er culturele-, sport- en
spelactiviteiten georganiseerd, was er een
foodtruck aanwezig en de jonge bezoekers
konden stuiteren op een springkussen.

Bij de informatiemarkt stelden alle
betrokken organisaties, zoals Meerpunt,
Buurtwerk, Schuldhulpmaatje, Kwadraad,
Humanitas, de Politie en Wijck zich voor.
Wijkwethouder Margreet van Driel opende
het Wijklab officieel.
Ideeën voor het Wijklab
Tijdens de opening konden buurtbewoners
ook hun ideeën delen voor het Wijklab. Uit
de inzendingen waren creatieve workshops
(o.a. schilderen en muziek), workshops
reanimatie en EHBO voor volwassenen
en kinderen en een kinder(knutsel)club
de favorieten onder het publiek. De
initiatiefnemers wonnen allemaal €1000,om het ingezonden idee in de komende
periode in het Wijklab te gaan organiseren.
Wijklab Seghwaert is vanaf nu op
maandagmiddag, dinsdagochtend en
-middag en woensdagmiddag geopend.
Meer over Wijklab Seghwaert vindt u op
www.zoetermeer.nl/wijklab.

Als vrijwilliger opa en oma zijn
Genieten van opa en oma, voor elk
kind ongelofelijk fijn én belangrijk.
Spelletjes spelen, dagjes weg of
gewoon lekker theedrinken. Voor veel
kinderen in Zoetermeer is dit helaas niet
vanzelfsprekend. Gerda Griffioen van
Stichting Present startte daarom begin
2021 een project, waarbij ze ouderen als
bonusopa -en oma koppelt aan gezinnen
met jonge kinderen. Hiervoor kregen
ze subsidie van de gemeente vanuit de
vrijwilligersondersteuning.
Het idee voor dit bijzondere project
ontstond na Magisch Zoetermeer. ‘Een
moeder vertelde dat ze het jammer vond
dat haar kind nooit een opa en oma heeft
gekend. Ze vroeg of wij wellicht iemand
kenden die deze rol op zich kon nemen’,
aldus Gerda. Stichting Present koppelde

Werkzaamheden
Stadhuis-Forum
Tot 24 september zijn er
werkzaamheden aan het StadhuisForum. Tijdens deze periode zijn de
in- en uitgangen aan de Frankrijklaan
en de Engelandlaan in fases gesloten.
Ook vinden werkzaamheden aan de
publiekbalies plaats. We zorgen dat
er altijd balies beschikbaar blijven.
Bezoekt u het Stadhuis-Forum? Maak
dan gebruik van de ingang tegenover
het perron van de RandstadRail. We
proberen ervoor te zorgen dat alle
bezoekers zo min mogelijk last hebben
van de werkzaamheden.

Opening Wijklab Seghwaert groot succes
Het Wijklab is een plek waar alle inwoners
uit de wijk welkom zijn voor een kop
koffie, een praatje, maar ook voor leuke
workshops, activiteiten. Een plek voor
en door buurtbewoners. Bij de opening
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het gezin aan een oudere dame en tot
op de dag van vandaag hebben ze leuk
contact.
Grootouders en gezinnen gezocht
‘Ieder kind verdient een opa en oma,
daarom gaan we hier nu mee door’, vertelt
Gerda. ‘Dit project zorgt ervoor dat zowel
ouderen als kinderen minder eenzaamheid
ervaren.’

Daarom zoekt stichting Present gezinnen
en ouderen die hieraan mee willen
doen. Dat kan via gerda.griffioen@
presentzoetermeer.nl of via 06-24975092.
Na de aanmelding komt er een
gesprek, waarin duidelijk wordt wat de
bonusgrootouders en de gezinnen graag
willen. In welke wijk wonen ze? Wat voor
activiteiten willen ze doen? Daarna worden
ze gekoppeld en trekt de stichting zich
langzaam terug.
Subsidie voor vrijwilligersondersteuning
Dit project heeft subsidie gekregen vanuit
vrijwilligersondersteuning. Heeft u ook een
goed idee om vrijwilligers te versterken of
om hun talenten te ontwikkelen?
Kijk dan op www.zoetermeer.nl/vrijwilligers
of neem contact op via
info@zoetermeervoorelkaar.nl.

Vrolijke optredens
in Zoetermeer
Met het muziekfestival ‘Gluren bij de
Buren’ op zondag 5 september sloot
Zoetermeer de zomer af. Door de
hele stad konden liefhebbers genieten
van 25 verschillende optredens van
30 minuten. Diverse muzikanten,
solisten en muzikale theatermakers
lieten hun kunsten zien. Wethouder
Margreet van Driel van Citymarketing
& Evenementen opende het festival in
Zoetermeer bij het eerste optreden.

Opgeruimd staat
netjes!
Kent u deze uitdrukking? ‘Een
opgeruimd huis is een opgeruimd
hoofd.’ En dat geldt eigenlijk ook voor
een opgeruimde omgeving. Daar wordt
iedereen blij van. Op zaterdag 18
september tijdens de World Cleanup
Day 2021 kan iedereen een steentje
bijdragen. Een dag waarop inwoners
van ruim 180 landen de straat op gaan
om hun buurt zwerfafvalvrij te maken.
Doet u ook mee? Zet dan uw actie op
de kaart bij www.nederlandschoon.nl.
We doen het samen
Initiatiefnemer van World Cleanup
Day in Nederland is Plastic Soup
Foundation. Nederland Schoon steunt
dit geweldige initiatief. Een mooie
samenwerking waarbij we elkaars
kennis en ervaring gebruiken om van
deze dag een groot succes te maken!

Van de gemeenteraad
Maandag 13 september
commissievergaderingen

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).

Op maandagavond 13 september vergaderen de commissies Plenair, Samenleving
en Stad. Deze vergaderingen vinden plaats op het Stadhuis en zijn alleen toegankelijk
voor deelnemers aan de vergadering. De commissie Plenair begint om 19.30 uur, de
commissies Samenleving en Stad beginnen om 21.10 uur.
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

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!
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Zoetermeer is de plek
De leukste
activiteiten!

Studenten Dutch Innovation Factory

Dit is de plek.

Heeft u vorige week jongeren met gele T-shirts in de
stad zien lopen? Dat zijn de
nieuwe HBO-ICT-studenten
aan De Haagse Hogeschool
in de Dutch Innovation
Factory in Zoetermeer!

11 t/m
Open
12 sep
Monumentendag
Wist u dat de
watertoren in Rokkeveen
ongeveer 45 meter hoog is, in
1927-1928 is gebouwd en op
324 heipalen staat? Ontdek
meer over dit bouwwerk en de
andere monumenten in
Zoetermeer tijdens Open
Monumentendag! Dit jaar is
het thema ‘Mijn monument is
jouw monument’. Twintig
panden openen hun deuren
voor iedereen die meer wilt
weten over de monumenten in
Zoetermeer. Lees meer op
www.zoetermeerisdeplek.nl/
agenda.

Zo’n 100 eerstejaarsstudenten
zijn vorige week gestart met
hun studie in het Dutch

Innovation Park. Zij verkenden
tijdens de introductieweek hun
nieuwe studentenstad
Zoetermeer met een QR-tocht:
in kleine groepjes kwamen zij
langs een aantal leuke en voor
hun studie handige plekken in
Zoetermeer. En omdat de nu
tweedejaarsstudenten na hun
eerste jaar thuis studeren de
stad ook beter wilden leren

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.
WK 36
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kennen, gingen ook zij op
tocht.
Wethouder Iedema
(Onderwijs): ‘Ook dit jaar is een
creatieve manier gevonden om
de studenten kennis te laten
maken met elkaar en met de
stad. Er is veel te beleven in
Zoetermeer en er liggen volop
kansen. Ruim 20% van de
IT-bedrijven in de regio zijn hier
gevestigd en op het Dutch
Innovation Park zijn er volop
mogelijkheden om tijdens hun
studie praktijkervaring op te
doen. We wensen ze veel
succes en plezier.’

HBO-ICT in Zoetermeer

Eindpunt van de QR-tocht was
de Dutch Innovation Factory,
het gele gebouw in het Dutch
Innovation Park. Dit is dé plek
waar ICT-studenten en ondernemers elkaar vinden. Wilt u
meer weten over studeren in
Zoetermeer? Kijk op
www.zoetermeerisdeplek.nl/
studeren

www.zoetermeerisdeplek.nl

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

@zoetermeerisdeplek

Bureau Citymarketing via ditisdeplek@zoetermeer.nl

Culturele wandeling

Het UITfestival Zoetermeer gaat dit weekend van
start! Met het UITfestival trappen we het nieuwe
culturele seizoen af met verschillende kunst- en
cultuuractiviteiten. Loop bijvoorbeeld mee met de
culturele wandeling die langs zes culturele plekken in Zoetermeer gaat zoals CKC & Partners,
de musea en het Stadstheater! Ontdek alle
activiteiten op www.zoetermeerisdeplek.nl/
uitfestival.

