www.zoetermeer.nl

Stadsnieuws: ofﬁciële publicatie van de gemeente Zoetermeer

Bespaaractie huurders: vergeet uw
pakket niet!
Bij alle huishoudens met een
huurwoning is de afgelopen maanden
een bezorger langs geweest met een
spaarpakket. Was u niet thuis? Dan
heeft u een ophaalbriefje gekregen om
uw pakket af te halen bij één van de
ophaalpunten in de stad. Vergeet dit niet
te doen!
Ophalen tot en met zaterdag 2 juli
Om ervoor te zorgen dat iedereen de kans
heeft om het pakket af te halen verlengen
we de actie tot 2 juli. Let op: Om het pakket
af te halen heeft u het ophaalbriefje nodig.
Heeft u dit briefje niet? Stuur dan een mail
met uw adres naar
energieloket@zoetermeer.nl.
Doe mee en win!
Bij de bespaaractie horen winacties:
voor huurders en voor woningeigenaren.
Als u meedoet maakt u kans op een
energiezuinig huishoudelijk apparaat, dat
LMAD (Besparen met Leddy) beschikbaar
stelt. Meedoen aan deze winactie kan tot
2 juli.

Organiseert u een
klein of groter
evenement in de
stad?
Organiseert u binnenkort een
evenement in uw buurt of wijk?
Leuk dat dit weer kan! Let er wel
op dat u dit van tevoren meldt
bij de gemeente of dat u een
evenementenvergunning aanvraagt.
Dat is afhankelijk van de grootte
van het evenement.
Voor kleine evenementen met minder
dan 250 bezoekers is een melding
voldoende. U kunt hierbij denken aan
een buurtbarbecue of een feestje in
het openbaar gebied. Belangrijk is dat
u het evenement uiterlijk drie weken
van tevoren meldt bij de gemeente.
U hoort dan op tijd of uw evenement
mag doorgaan.
Evenementenvergunning
Organiseert u een evenement
met meer dan 250 bezoekers?
Bijvoorbeeld een sportdag of
een braderie? Dan heeft u een
evenementenvergunning nodig. Vraag
de vergunning uiterlijk acht weken
van tevoren aan. Zo voorkomt u
teleurstellingen en hoort u op tijd of
het evenement mag plaatsvinden.
Melding doen of vergunning
aanvragen
U kunt een melding doen of een
evenementenvergunning aanvragen
via www.zoetermeer.nl/evenementen.
Zo helpen we elkaar om er een
gezellige zomer van te maken.
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8 juni: Dag van
Palenstein
Komt u ook naar de Dag van
Palenstein op 8 juni op het
Rakkersveld? Stichting Piëzo trapt
om 10.00 uur af met een vrolijke
pubquiz voor 50-plussers. Daarna
volgt gymnastiek op ritmische muziek.
Lunch vervolgens voor 1 euro mee en
swing vanaf 14.00 uur op livemuziek
met golden oldies. Ook kinderen
en jongeren kunnen zich hier in de
middag vanaf 13.00 uur vermaken met
workshops. Het programma duurt tot
16.00 uur. Meer informatie:
www.zoetermeer.nl/komnaarbuiten

Pon Ruiter in het
zonnetje gezet

Meer informatie
Wilt u meedoen aan de winactie? Of zoekt
u meer tips en advies over hoe u makkelijk
en snel kunt besparen op stroom en gas in

uw eigen woning? Kijk op
www.energieloketzoetermeer.nl. Daar vindt
u ook alle informatie over de actie en de
ophaalpunten voor de pakketten.

Vervanging verkeerslichten AfrikawegEuropaweg-Nederlandlaan
De verkeerslichten op de aansluiting
Afrikaweg-Amerikaweg-EuropawegNederlandlaan zijn aan vervanging
toe. Van 30 mei tot 24 juni vindt daar
groot onderhoud plaats. De huidige
verkeerslichten zijn meer dan 20
jaar oud. Deze gaan we grotendeels
vervangen.

Wat betekent dit voor u?
Tijdens de werkzaamheden werken de
verkeerslichten niet. Op de kruisingen
Europaweg, Nederlandlaan en Afrikaweg
staan tussen 07.00 en 19.00 uur
verkeersregelaars. Vanaf 19.00 uur
gelden de gewone verkeersregels.
Tussen de Amerikaweg en de
Europaweg kan in beide richtingen
geen verkeer rijden. Verkeer rijdt via de
omleiding Afrikaweg – Meerzichtlaan en

Zwaardslootseweg – Muzieklaan. Op
het kruispunt Afrikaweg en Amerikaweg
staat tijdens de werkzaamheden een
tijdelijk verkeerslicht.
Busvervoer
In de periode 30 mei tot 24 juni rijdt
bus 30 van vervoersmaatschappij EBS
om via de Meerzichtlaan. Het overige
busverkeer van en naar busstation
Centrum West kan de normale routes
blijven volgen. Net als de hulpdiensten
hebben deze bussen voorrang op het
overige verkeer.
Snelheid omlaag tijdens de
werkzaamheden
Tijdens de werkzaamheden gaat de
snelheid omlaag. Zo houden we het
zowel voor de weggebruiker als voor
degenen die de werkzaamheden
uitvoeren veilig. Wij begrijpen dat dit
ingrijpende werkzaamheden zijn die tot
vertraging leiden. Samen kunnen we
ervoor zorgen dat de weg veilig blijft en
de overlast beperkt is.

Pon Ruiter
werd op 18
mei bij de
buurttuin
Zoete Aarde
verrast door
Wethouder
Jakobien
Groeneveld.
Zij huldigde
hem met
een beeldje, taart, bloemen en een
toespraak. Pon ruimt al jaren zwerfvuil
op in de buurt. Daarnaast is hij actief
in het vrijwilligerswerk bij de Zoete
Aarde en de knotgroep Meer en
Woud. Inwoners die bijna elke dag
de (woon)omgeving schoonhouden
zijn waardevol voor de stad. De
projectgroep ‘Schoon is gewoon’
van de gemeente maakte dat deze
huldiging kon plaatsvinden.

Prikkelarme
kermis
Wethouder Ingeborg ter Laak opende
zaterdag de prikkelarme kermis op het
evenemententerrein bij Silverdome.
Ze deelde taart uit en maakte zelf
ook een ritje in een van de attracties.
Tijdens de prikkelarme kermis worden
de geluids-, rook, en lichteffecten
zachter of helemaal uitgezet. Ook
gaan de attracties langzamer, voor
zover dat mogelijk is. Op zaterdag 28
mei is er weer een prikkelarme kermis
van 13.00 tot 15.00 uur. Houdt u wel
van alle drukte van de kermis? De
voorjaarskermis is tot en met zondag
29 mei dagelijks open van 14.00 tot
23.00 uur. Op Hemelvaartsdag opent
de kermis om 13.00 uur.

Afsluiting TRASHBASH
Op 19 mei presenteerden leerlingen
van ONC Parkdreef, het Alfrink College
en het Picasso Lyceum hun plannen
voor een schone en duurzame school
én stad. Zij legden hun plan voor aan
wethouder Groeneveld, de afvalbutlers
en het projectteam ‘Schoon is gewoon’.
De creatieve ideeën varieerden van
een app, een streetgarbage battle
en een spel ‘Baskettrash’ tot een

bewustwordingscampagne voor
pubers. Alle ideeën, het brainstormen
tussen de verschillende scholen en
de betrokkenheid van de leerlingen,
maakten grote indruk op de wethouder.
ONC Clauslaan streed ook mee tijdens
de TRASHBASH, maar was verhinderd
bij de presentaties. Het projectteam en
de vier scholen gaan samen aan de slag
om de ideeën verder uit te werken.
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Van de gemeenteraad
30 mei: raadsvergadering
Op maandagavond 30 mei 2022 neemt de gemeenteraad
weer besluiten tijdens de raadsvergadering. U bent van
harte welkom de vergadering te volgen vanaf de publieke
tribune. Ook kunt u meekijken via de internetuitzending.
De vergadering begint om 19.30 uur in de raadzaal.
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 op www.zoetermeer.nl/gemeenteraad. Hier kunt u
de vergadering 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.
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.zoetermeer.nl/gemeenteraad
onder ‘Denk & doe mee’.
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.zoetermeer.nl/gemeenteraad. 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!
Volg de raad
@raadzoetermeer

GemeenteraadZoetermeer
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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

Dit is de plek.

Meer informatie over de
activiteiten en evenementen in
Zoetermeer vindt u op
www.zoetermeerisdeplek.nl/
agenda.

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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10 teamuitjes in Zoetermeer
Uw nieuwe collega
verwelkomen, een nieuw
sportteam beter leren kennen
of na schooltijd met vrienden
ontspannen? We hebben leuke
teamuitjes in Zoetermeer op
een rij gezet in het nieuwe
artikel op
zoetermeerisdeplek.nl!
DarkPark Zoetermeer

Stadstheater
30 mei
Avond4daagse
Na twee jaar gaat t/m 2 jun
de 50ste live editie van de
Avond4daagse eindelijk van
start! Van 30 mei tot en met 2
juni 2022 kunt u weer
meelopen met het gezellige
wandelevenement. Online
inschrijving is niet meer
mogelijk. Inschrijven kan alleen
nog op de eerste wandelavond
vanaf 17:00 uur bij het
startbureau op de Markt.

Meldpunt Bezorgd, tijdens kantooruren
088 - 900 4000

Wegwerkzaamheden
	www.zoetermeer.nl/
wegwerkzaamheden

Zoetermeer is de plek
De leukste
activiteiten!

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

De komende tijd staan veel
leuke optredens en
voorstellingen op de agenda
van het Stadstheater. Dé plek
voor een gezellig avondje uit
samen. Voor of na de show
kunnen jullie ook samen
genieten van een hapje of
drankje in STAGE Kitchen &
Café.

Escaperoom

Hoe leren jullie elkaar beter
kennen dan door samen
puzzels en raadsels op te
lossen om te ontsnappen uit
een escaperoom? Durven jullie
het aan om te ontsnappen uit
het spannende Honeymoon
Hotel van DarkPark
Zoetermeer? Ontdek ook de
escaperooms van Dekker
Zoetermeer, Town-Quest en
Wescape.

Nationaal Videogame
Museum

Stadstheater Zoetermeer

Een leuke activiteit is altijd een
goede manier om elkaar te
leren kennen. Test bijvoorbeeld
de gameskills van uw collega’s,

sportteam of klasgenoten bij
het Nationaal Videogame
Museum. Een uniek, interactief
museum midden in het
centrum van Zoetermeer met
meer dan 200 games die
allemaal op free-play staan!
Bekijk alle tien plekken op
www.zoetermeerisdeplek.nl/
teamuitjes. Aanvullingen of
suggesties op deze top 10? We
horen het graag!

Nationaal Videogame Museum

Geniet van de natuur in het recreatiegebied de Nieuwe Driemanspolder! U kunt
hier volop genieten van water, groen en recreatiemogelijkheden als fietsen, skaten, wandelen,
paardrijden, vogels kijken en zelfs kamperen. U
kunt uiteraard ook van het uitzicht genieten,
zoals op deze mooie foto van Instagramgebruiker
@mandysign te zien is.
Heeft u mooie foto’s van het zonnige
Zoetermeer? Deel de foto met
#Zoetermeerisdeplek op Instagram en misschien
komt uw foto hier binnenkort voorbij.

WAT MAAKT ZOETERMEER VOOR U DÉ PLEK?
We nodigen inwoners, bezoekers,
studenten en bedrijven in
Zoetermeer van harte uit om te
laten zien hoe veelzijdig de stad is.

www.zoetermeerisdeplek.nl

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

@zoetermeerisdeplek

Bureau Citymarketing via ditisdeplek@zoetermeer.nl

Heeft u vragen over Bureau
Citymarketing Zoetermeer? We
gaan graag met u in gesprek via
ditisdeplek@zoetermeer.nl!

www.zoetermeer.nl

Themapagina: Ons Blauwe Goud
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Ons Blauwe Goud: droogte en hevige regenbuien,
wat heeft dat met mijn tuin te maken?
Het is dit voorjaar warmer dan normaal en er valt veel minder regen dan normaal.
Heerlijk toch? Maar wie het nieuws een beetje volgt, weet dat delen van de
jonge landbouwgewassen niet groeien. Dat komt doordat er lang geen regen
is gevallen. Door de toenemende droogte, zakt het waterniveau in rivieren,
beken en sloten. Boeren pompen normaal gesproken hier water uit om de
jonge gewassen mee te besproeien. Maar om te zorgen dat het waterpeil niet
verder daalt, geldt nu een verbod op sproeien in Limburg, Brabant, Gelderland
en Utrecht. Door het lage waterniveau in in de rivieren, beken en sloten, zakt
ook het water in de grond. De hevige regenbuien van de afgelopen dagen zijn
voorlopig nog niet genoeg om het watertekort in de bodem genoeg aan te vullen.
Nu denkt u misschien: wat heeft dat met mijn tuin te maken?

Zorgen voor droge voeten
In Nederland hebben we altijd een teveel
aan water gehad. Dat komt doordat we
voor een groot deel onder de zeespiegel
leven en veel rivieren hebben. Met
een dalende bodem en een stijgende
zeespiegel, zou u denken dat we met teveel
water zitten. Alleen: het overtollige water
uit de bodem voeren de waterschappen zo
snel mogelijk af. En wanneer het regent,
valt er steeds vaker veel water in een
keer: dit noemen we piekbuien. Om bij
regen droge voeten te houden, voeren de
waterschappen ook het regenwater zo snel
mogelijk af. Nu de periodes zonder regen
steeds langer worden, komt er minder
water bij in rivieren, beken en sloten.
Doordat we water na een piekbui zo snel
mogelijk weer afvoeren, ontstaat er een
watertekort wanneer de regen uitblijft.
We moeten daarom gaan omdenken:
het water van (piek)buien opvangen en
verzamelen. En het water pas bij droogte
weer vrijgeven.

Voorbeeld van gazon dat door droogte geel
verkleurd
Tegeltuinen en hoge plantenbakken
Veel mensen hebben tegels in de tuin,
een klein randje groen (vaak in een hoge
bak) en zomerbloeiers in een paar potten.
Dat is makkelijk om water te geven. Heeft
u een stuk gras? Dan is er al meer water
nodig om het groen te houden. En als u
ook nog een mooie bloemborder heeft met
perkgoed, dan moet u serieus met water
geven aan de slag. Heeft u een natuurlijke
tuin met veel vaste planten en bijvoorbeeld

een vijvertje? Dan hoeft u veel minder water
te geven. Soms is dat zelfs helemaal niet
nodig.
Hoe kan het dat u een natuurlijke tuin
amper water hoeft te geven?
De bodem werkt als een spons. Het
water zakt langzaam weg in de grond
en verzamelt zich op een diepere laag:
het grondwater. Hoe meer water er in
de bodem kan wegzakken, des te beter
de grond als een spons werkt. Zo zit er
meer water voor planten en dieren in de
grond. Vaste planten maken een gezond
wortelstelstel dat diep de grond in kan. Als
het lange tijd niet regent, gaan de wortels
van bomen en vaste planten dieper de
grond in, op zoek naar water.
Water geven is toch niet erg?
Het sproeiwater voor de
landbouwgewassen komt uit de
omliggende sloten of beken. Als het
waterniveau in de sloten en beken zakt
omdat het lange tijd niet regent, klinkt
het logisch dat sproeien niet meer mag.
Zodra het lange tijd niet regent, droogt
de bovenlaag van de grond uit en verliest
de bodem zijn sponswerking. Jonge
gewassen, perkgoed en vaak gemaaid
gras, krijgen dan te weinig water. En
dat betekent extra water geven. Dat
water haalt u uit de kraan. Kraanwater
is water uit rivieren of grondwater dat
door de waterzuivering is gezuiverd. Hoe
meer water we gebruiken en tegelijk
ook afvoeren, des te minder water we
overhouden.
Waterbeheer in Zoetermeer
Het watersysteem in Zoetermeer bestaat uit
een gescheiden rioolstelsel. Het afvalwater
uit huis gaat via een vuilwaterriool naar de
waterzuivering of naar zee. Het regenwater
dat in Zoetermeer valt, voeren we via een
apart riool af naar de sloten, weteringen
en plassen in Zoetermeer. We houden
het water zo lang mogelijk in de stad. Het
water in de sloten, weteringen en plassen
is met een ondergronds netwerk van buizen
(duikers) met elkaar verbonden. De duikers
onder de grond zijn soms erg lang. Dat
is niet goed voor de waterkwaliteit in de
sloten en weteringen. Er kan geen zuurstof
bij en er zit bijna geen leven in. De buizen
geven ook geen water aan de grond.
Ons Blauwe Goud
In het project Ons Blauwe Goud, werken
we samen met het Hoogheemraadschap

Voorbeeld van natuurlijke oevers (Westerpark)
van Rijnland aan een betere waterkwaliteit.
Dit doen we onder andere door het creëren
van een gezondere balans tussen natuur
en water. Hoe meer water er bovengronds
kan stromen, des te meer profijt de natuur
ervan heeft. In het Bossenpark (Meerzicht)
komt meer water bovengronds en leggen
we natuurvriendelijke oevers aan. Hierdoor
vangen we meer regenwater op bij
piekbuien en is er meer water beschikbaar
in droge tijden zoals nu. De natuur kan
langs de oevers zijn gang gaan en draagt
bij aan een gezondere waterkwaliteit en een
aangenamer klimaat in de stad.
Natuur helpt
De relatie tussen natuur en (zoet)water is
de motor van alles. Wanneer er voldoende
water beschikbaar is, kan er een rijke
natuur ontstaan. Denk aan een tropisch
regenwoud. Wanneer er vrijwel geen water
beschikbaar is, is er weinig natuur. Denk
aan een woestijn. De stad heeft zo zijn
eigen klimaat. Is er veel groen en water
in de wijk? Dan is er een aangenaam
leefklimaat. Staan de huizen dicht op elkaar
en is er weinig openbaar groen en water?
En horen daar tuinen bij met maar een
beetje groen en veel tegels? Dan ontstaat
een woestijnklimaat. Het is er warm en
droog. En dan kan de natuur zijn gang niet
meer gaan.
Wat kunt u doen?
Wanneer het flink regent, wilt u geen

wateroverlast in de tuin. Plant meer
natuurlijke beplanting in uw tuin met
bloemen die nectar geven waar vlinders
en bijen bij kunnen. Leg ook minder
tegels aan. Bij hevige buien neemt de
grond het water op en de planten zorgen
ervoor dat de grond langer vochtig blijft,
zodat de grond zijn sponswerking houdt.
Zo hoeft u ook minder water te geven
wanneer het langere tijd droog is. Heeft
u drainage in de tuin? Kijk dan naar een
meer natuurvriendelijke oplossing. Laat
de regenpijp uitkomen in een regenton,
zodat u het water kunt gebruiken voor de
planten in de tuin of uw balkon. Leg een
vijvertje aan of maak een grindstrook. Het
regenwater kan dan rustig in de bodem
zakken en werken als een spons.
Handige tips
Stap op de fiets of maak een wandeling
door de stad en laat u door de natuur
inspireren. Kijk voor mooie natuurlijke
plekken om te bezoeken op
www.zoetermeerisdeplek.nl.
Op internet is ook veel te vinden:
•		Ruimte voor water:
		www.onsblauwegoud.nl
•		Vergroenen van uw tuin:
		www.hetkanwel.nl/
hoe-vergroen-ik-mijn-tuin
•		Inrichten van een natuurlijke tuin:
www.buitenlevengevoel.nl en
www.natuurpunt.be/tuintips

Voorbeeld van een natuurvriendelijke tuin. Minder tegels en meer groen

