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30 juni informatieavond Entree
De afgelopen maanden is weer veel
werk verzet om de plannen voor de
nieuwe stadswijk Entree verder vorm te
geven. In een klankbordgroep dachten
buurtbewoners mee over het ontwerp
voor de openbare ruimte van het hele
Entreegebied.

De DoneerRing
duurzaam en
sociaal
Heeft u
de nieuwe
afvalbakken
al gezien? Ze
staan bij het
Marseillepad, op
de route tussen
het Stadshart en
het Dorp. En dan
heeft u vast ook
de ring aan de bovenkant gezien? Dit
heet een DoneerRing.

Openbare ruimte Entree
Wat vindt u van dit ontwerp voor de
openbare ruimte? We zijn benieuwd
naar uw mening. Daarom nodigen we
u uit om op donderdag 30 juni langs te
komen om een tussenstand te bekijken.
Onderwerpen van de openbare ruimte
die we uitlichten zijn: de structuur van
de wegen en fietspaden, water en groen,
bijzondere plekken, duurzaamheid en
klimaatadaptatie. Verder kunt u aangeven
hoe u als (toekomstige) bewoner aankijkt
tegen het onderwerp deelmobiliteit.
Wat kunt u verwachten?
Het is een inloopbijeenkomst, dus u kunt
binnen lopen op het moment dat u het
beste uitkomt. U kunt in gesprek gaan met
de experts van de gemeente en van de
ontwerpbureaus en uw mening geven. We
verwerken uw reacties zo mogelijk in het
voorlopig ontwerp dat we in september
willen presenteren.
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Wanneer en waar bijeenkomst
Datum: donderdag 30 juni 2022
Tijd: inloop tussen 19.30 – 21.00 uur
Locatie: Club Entree (Boerhaavebuilding),
Boerhaavelaan 33, Zoetermeer
Aanmelden
Aanmelden is niet verplicht, maar stellen
we wel op prijs: stuur een e-mail naar

entree@zoetermeer.nl, met als onderwerp
’30 juni bijeenkomst Entree’. Of bel 14 079
(mw. D. Klop).
Meer informatie
Meer informatie over Entree vindt u op
www.entreezoetermeer.nl. U kunt zich daar
ook abonneren op onze nieuwsbrief en ons
volgen op social media.

Beperking delen
persoonsgegevens

Afscheid oudwethouders

Alle inwoners van de gemeente staan
in de basisregistratie personen (BRP).
Soms verstrekken we gegevens
aan derden, bijvoorbeeld aan een
kerk of instelling. Aan particulieren
geven we uw gegevens alleen met
uw toestemming. Wilt u niet dat wij
uw gegevens met andere partijen
delen? Dat kunt u aangeven bij de
gemeente: u vraagt dan om een
verstrekkingsbeperking van uw
gegevens.

staat er op deze pagina voor welke
instanties deze beperking niet geldt.

Margreet van Driel, Robin Paalvast
en Jakobien Groeneveld nemen
afscheid als wethouders van
Zoetermeer. Het college van
burgemeester en wethouders nodigt
inwoners uit om naar dit afscheid te
komen. U bent van harte welkom op
woensdag 29 juni 2022 om 16.00
uur in Het Stadstheater, Theaterplein
10 te Zoetermeer.
Het programma duurt tot 19.00 uur.
U kunt u aanmelden per e-mail via
evenement@zoetermeer.nl

Privacy is belangrijk in Nederland.
Daarom is het voor anderen
niet mogelijk om zomaar uw
persoonsgegevens op te vragen
bij de gemeente. Hier zijn strenge
regels voor. U heeft altijd recht op
een verstrekkingsbeperking van
uw gegevens. U kunt via www.
zoetermeer.nl/verstrekkingsbeperkingpersoonsgegevens aangeven dat u niet
wilt dat bijvoorbeeld kerken of andere
instellingen uw gegevens krijgen. Ook

Gratis aanvragen
Een verstrekkingsbeperking kunt u
gratis aanvragen bij de gemeente waar
u bent ingeschreven. De gemeente
is verplicht om binnen vier weken
aan uw verzoek te voldoen. De
verstrekkingsbeperking blijft geldig
totdat u zelf om een wijziging vraagt.
Kijk voor meer informatie op
www.zoetermeer.nl/
verstrekkingsbeperkingpersoonsgegevens

Wat is een DoneerRing?
Een DoneerRing is een ring aan de
bovenkant van een afvalbak. In deze
DoneerRing kunt u uw statiegeldflesje
kwijt. Hiermee helpt u uw stadsgenoten
aan een extra zakcentje, anoniem
en op een waardige manier. Want
statiegeld hoort immers niet in de
afvalbak of op straat.
U doet toch ook mee?
Maak van flesjes geen straatvuil en gun
uw medemens het statiegeld.
De DoneerRing is nu nog een proef. De
komende tijd wordt bekeken of het een
succes is. In het najaar wordt besloten
wat voor vervolg het krijgt.

Koninklijke
onderscheiding
Burgemeester Michel Bezuijen reikte
op zaterdag 18 juni een Koninklijke
onderscheiding uit aan Jan Vreeburg
uit Zoetermeer. Hij is tot Ridder in de
Orde van Oranje-Nassau benoemd.
Jan Vreeburg heeft zich jarenlang
vrijwillig ingezet voor het Zoetermeerse
onderwijs, de Oogvereniging én
voor iedereen in Nederland die met
een oogaandoening of een visuele
beperking kampt.
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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

Van de gemeenteraad

Voorjaarsdebat over
financiën gemeente
Op maandag 27 juni 2022 vindt het Voorjaarsdebat van
de gemeenteraad plaats. De raad praat dan uitgebreid
over de financiën van de gemeente Zoetermeer.

Fracties geven richting aan begroting
De gemeenteraad vraagt tijdens het Voorjaarsdebat
aandacht voor specifieke onderwerpen. Alle 13
raadsfracties zullen aangeven wat zij belangrijk vinden
voor Zoetermeer. Het college van B&W zal hier op
reageren. De raadsfracties kunnen daarnaast voorstellen
doen in de vorm van amendementen en moties om
richting te geven aan de begroting. Als er in de raad
voldoende draagvlak is voor deze voorstellen, dan worden
deze meegenomen bij het opstellen van de begroting die
in november wordt besproken en vastgesteld.
Debat volgen
Het Voorjaarsdebat begint om 10.00 uur en duurt tot
23.30 uur. U bent van harte welkom om het debat in de
raadzaal te volgen vanaf de publieke tribune. Meekijken
kan ook live en achteraf via de internetuitzending op
www.zoetermeer.nl/gemeenteraad. De agenda en stukken
vindt u eveneens op deze website in de kalender van het
raadsinformatiesysteem iBabs.

Tijdens het Voorjaarsdebat spreekt de gemeenteraad zich
onder andere uit over de plannen voor komend jaar en de
financiële koers van de gemeente Zoetermeer. Dit gebeurt
op basis van de perspectiefnota 2023 die het college van
Burgemeester en Wethouders (B&W) aan de raad heeft
gepresenteerd.

Spreekrecht
Het is mogelijk om gebruik te maken van het spreekrecht.
Aanmelden voor het spreekrecht kan tot uiterlijk tot 12.00
uur op vrijdag 24 juni 2022. 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.zoetermeer.nl/gemeenteraad onder ‘Denk
& doe mee’.

Referendabele raadsbesluiten
13 juni 2022
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 8 juli 2022.
• Raadsbesluit Verordening op de gemeentelijke
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, Zoetermeer 2022 met
uitzondering van besluitpunten 3 tot en met 8.
• Raadsbesluit Participatieplan Visie Van Tuyllpark en
Noordelijke Bedrijventerreinen
• Raadsbesluit Vaststellen zienswijze splitsing en
toelating Vestia
• Raadsbesluit Verordening en handhaving
(omgevingsrecht) gemeente Zoetermeer
• Raadsbesluit Afdoening moties actualisatie februari
2022
Volgt u de raad al?
GemeenteraadZoetermeer

@raadzoetermeer
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Zoetermeer is de plek
De leukste
activiteiten!
Dit is de plek.

Rondvaart Zoetermeer

Op zoek naar nieuwe belevenissen op het water en in de
natuur? Van dichtbij de geuren,
kleuren, en geluiden van het
buitenleven tot u nemen? Dan
is een rondje met de
Meervaarder iets voor u! Geniet
vanaf de rondvaartboot van de
mooie natuur van het Groene
Hart. De poldervaart ligt in de
Zuid-Hollandse polder, in het
Land van Wijk & Wouden, tussen Zoetermeer en Leiden.
Tijdens de vaart van twee uur
neemt de gids u mee op ‘poldersafari’. U hoort verrassende
verhalen over het ontstaan van
dit gebied, over vogelsoorten,
planten en natuurbeheer.
Ontdek meer over deze en
meer activiteiten in en rondom
Zoetermeer via
www.zoetermeerisdeplek.nl/
agenda!

Of u nu op zoek bent naar vrijetijds
besteding, woonplezier, wilt ondernemen
of studeren? Zoetermeer is de plek!
WK 25
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Zomer in Zoetermeer
Zon, strand, recreatie en evenementen, de zomer is begonnen! Heeft u al plannen? In
Zoetermeer kunt u deze zomer
heerlijk ontspannen in het
groen, meedoen met activiteiten en evenementen bezoeken.
Wij hebben enkele tips en
hotspots voor een leuke zomer
in Zoetermeer op een rijtje
gezet!

Een verfrissende duik
nemen

Van het zonnetje genieten op
afgebakende zwemstranden,
zwemmen bij Noord Aa, duiken, wind- en kitesurfen,
kanoën, drakenbootvaren en

(wind)zeilen. Het kan allemaal
op de Zoetermeerse plas! Wilt
u op een warme zomerdag
genieten van een lekkere borrel, lunch of een diner aan het
water? Bezoek dan een van de
restaurants.

Evenementenzomer

In Zoetermeer kunt u deze
zomer genieten van de leukste
evenementen. Over iets minder
dan een maand vindt bijvoorbeeld Rastaplas plaats bij
Noord Aa! Eind augustus wordt
het strand weer omgebouwd
tot gezellig evenemententerrein tijdens de eerste editie van
Live at the Lake. Bij Markt dicht

bij het stadscentrum vindt eind
augustus ook de eerste editie
van Sweetlake Festival plaats.
Genoeg te beleven dus!

Wandelen en fietsen in
Zoetermeer

U kunt in Zoetermeer heerlijk
wandelen, fietsen en mountainbiken. Ontdek bijvoorbeeld de
mooiste architectuur van
Zoetermeer met een architectuurwandeling door de wijken.
Voor de sporters is er een mountainbike route in het Buytenpark
of wat dacht u van een kunstroute waarmee u de diverse
kunst in Zoetermeer kunt ontdekken? U vindt de routes op
www.zoetermeerisdeplek.nl/
routes!

De foto van de week is van @stone2of7.
Wist u dat bijna geen stad in Nederland
zoveel mogelijkheden heeft om te ontspannen in
het groen als Zoetermeer? Wat is uw favoriete
plek in Zoetermeer? Deel de foto met
#Zoetermeerisdeplek op Instagram en misschien
komt de foto hier binnenkort voorbij!

ACTIVITEITEN VOOR KIDS
Ook voor kids is deze zomer genoeg te doen! Bezoek de speelbossen zoals
Bentjungle en De Balij. Klim en klauter in buitenspeeltuinen Westerpret of
binnen bij speelparadijs Avontura. Voer de geitjes bij Boerderij ‘t Geertje, leef
u uit op de kartbaan, ontdek de klimwanden bij Adventure Valley en nog veel
meer! Bekijk alle tips in het nieuwe artikel ‘Zomer in Zoetermeer’ op
www.zoetermeerisdeplek.nl/inspiratie.

www.zoetermeerisdeplek.nl

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

@zoetermeerisdeplek

Bureau Citymarketing via ditisdeplek@zoetermeer.nl

www.zoetermeer.nl

Themapagina: Big data
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Big data-week in het
Dutch Innovation Park
In het Dutch Innovation Park werken ondernemers,
studenten en onderzoeksinstellingen (samen) aan
allerlei vraagstukken, waaronder op het gebied van big
data. Tijdens Big data-week van 20 juni tot en met 24
juni 2022 besteden wij daarom extra aandacht aan dit
onderwerp.

‘Aan alleen big data heb je niets’
bij ORTEC. Bedrijven en organisaties
leren van data en gebruiken die kennis
om hun processen en besluitvorming te
verbeteren. ‘Aan alleen big data heb je
niks. Om data van waarde te laten zijn
voor je organisatie moet je deze altijd
combineren met wiskunde en technologie,
zoals kunstmatige intelligentie.’ Big data
en wiskunde zijn onlosmakelijk met elkaar
verbonden. ‘Zo weet Netflix welke films,
Spotify welke liedjes, en Albert Heijn
welke bonusaanbiedingen moeten worden
aanbevolen.’

ORTEC: Patrick Hennen
ORTEC is in 1981 opgericht door
vijf econometristen van de Erasmus
Universiteit met de droom om
wiskundige modellen en technieken
toe te passen, op het bedrijfsleven en
de wereld. Tegenwoordig is ORTEC
toonaangevend partner in datagedreven
besluitvorming, heeft het meer dan
1.000 medewerkers en 13 kantoren
wereldwijd, waaronder het hoofdkantoor
in Zoetermeer. ORTEC is lid van de
Dutch Innovation Community van het
Dutch Innovation Park.
‘Alles wat jij als persoon op deze aardbol
ervaart en wat er om je heen gebeurt wordt
tegenwoordig opgeslagen, big data zoals
men het noemt,’ vertelt Patrick Hennen,
Chief Technology and Innovation Officer

Wat is big data?
Big data is het best te omschrijven aan
de hand van de vier V’s: de hoeveelheid
van data (volume), de enorme snelheid
waarmee data wordt gegenereerd (velocity),
het koppelen van alle informatiebronnen
(variety) en het beoordelen van de kwaliteit
van de data (veracity). ‘Mensen denken
vaak dat de grootste uitdaging van big
data volume is, maar de technologie
van vandaag kan de hoeveelheid data
makkelijk aan. De uitdaging zit met name
in de variety en veracity; niet alle data is
tegenwoordig namelijk betrouwbaar. Het is
ons werk om alle data te koppelen en de
wiskundige technieken te voeden, zodat
daar uiteindelijk het beste besluit uitrolt.’
Daarnaast is ORTEC binnen de
Benelux sterk vertegenwoordigd binnen
de Healthcare-industrie. Bijna alle
ziekenhuizen in Nederland zijn klant van
ORTEC. ‘We helpen zorginstellingen
zorgprocessen en capaciteitsbehoeften

Kom ook naar de feestelijke expo op
24 juni in het Dutch Innovation Park!
Morgen (24 juni van 13.00 tot 17.00) presenteren HBO-ICT-studenten van
De Haagse Hogeschool in Zoetermeer hun innovatieve games in het Dutch
Innovation Park. Iedereen is van harte uitgenodigd om samen met de
opdrachtgevers, familie, media en andere geïnteresseerden deze innovatieve
spellen te komen spelen.
Honderdveertig studenten werkten
twintig weken lang in groepjes aan
innovatieve games en andere indruk
wekkende ICT-oplossingen voor
vraagstukken uit het bedrijfsleven en
(gemeentelijke) instellingen. Eén van de
presentaties betreft een bijzonder goed
doordachte game, gericht op het bevor-

deren van de mobiliteit van basisschoolkinderen. De karakters uit de game zijn
door de kinderen zelf verzonnen en de
leerdoelen van de oorspronkelijke gymles
vormen de basis voor de elementen uit
het spel. Dunea, Rijkswaterstaat en de
gemeente Zoetermeer behoren ook tot
de opdrachtgevers.

(zoals personeel, zalen en bedden)
zo efficiënt mogelijk op elkaar aan te
laten sluiten. We doen dat door het
automatiseren van de planningen en

integraal capaciteitsmanagement.’ Op
deze manier kunnen ziekenhuizen focus
houden op het leveren van de hoogste
service en worden kosten bespaard.

Data tot op de millimeter
nauwkeurig
In 2021 nam Topcon Europe Positioning zijn intrek in een gloednieuw pand in het
Dutch Innovation Park. Vanuit deze locatie bedient dit internationaal opererende
bedrijf zijn Europese klanten. We stellen het bedrijf graag aan u voor.
Topcon Positioning Group ontwikkelt,
produceert en distribueert producten
en oplossingen op het gebied van
nauwkeurige positiebepaling en
omgevingsinventarisatie. Data is de
spil van de producten en diensten: alle
meetinstrumenten genereren data voor
positiebepaling. Dat wil zeggen dat zij de
x-, y- en z-waarden meten van de locatie;
data voor onder meer toepassing in de
bouw, infra en landbouw.
Inmeten digitaliseert de werkelijke
wereld
‘Onze oplossingen zijn grofweg in
drie productgroepen te verdelen:
landmeetkundige instrumenten,
3D-machinebesturing van diverse
bouwmachines en oplossingen voor
precisielandbouw,’ vertelt Heerko Zuur,
supportmanager bij Topcon Positioning
Netherlands. Het meest tot de
verbeelding spreekt landmeten. Want wie
heeft niet ooit iemand langs de weg zien
staan, turend door een apparaat op een
statief? Dat zou zomaar een total station
van Topcon geweest kunnen zijn. Met dit
landmeetkundig instrument worden de
omgevingsgegevens ingemeten of wordt
de digitale tekening uitgezet. ‘Zo iemand
heet een uitzetter of maatvoerder. Via
landmeten brengt de uitzetter de situatie
in kaart. Bijvoorbeeld om te bepalen
waar de heipalen voor een bouwproject
moeten komen. Of om bouwplannen in
te passen in het bestaande landschap.

Inmeten digitaliseert de werkelijke wereld.
En andersom: we kunnen de digitale
wereld uitzetten in de werkelijkheid.’
Nauwkeurige data
De meetinstrumenten, zoals een GNSSontvanger of de GNSS-antennes op
bijvoorbeeld graafmachines, maken
verbinding met diverse satellieten
voor een nauwkeurige positiebepaling.
Hierdoor ‘weet’ het instrument of de
machine exact waar deze zich bevindt
op de landkaart. ’Nauwkeuriger kan
het niet. Onze apparatuur meet op de
centimeter nauwkeurig en ook relatief
op de centimeter – en bij kadastrale
metingen zelfs tot op de millimeter
nauwkeurig. Met de ingewonnen data
maken we onder meer 3D-tekeningen of
datamodellen om met precisie te graven
en bouwen of berekeningen te maken
voor bijvoorbeeld benodigde materialen.’

Topcon Europe Positioning:
landmeetkundig instrument

Meer weten?
Volg het Dutch Innovation Park via LinkedIn en Twitter.
De volledige artikelen lezen? www.dutchinnovationpark.nl/nieuws

