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Kerstbomeninzameling: de winnaars zijn…

De naalden vlogen in het rond tijdens
de jaarlijkse kerstbomeninzameling
op 11 januari. Sommige bomen waren
nog flink groen, andere al volledig kaal.
Allemaal gingen ze op de stapel bij een
van de veertien inleverpunten. Het was
een drukte van belang. In totaal leverden
Zoetermeerders ruim 3500 bomen in!
Daarmee is de inzameling weer een
succes. Bij elke ingeleverde boom
kregen Zoetermeerders een lootje. De
winnaars van de prijzen zijn nu bekend.
Bomen gerecycled
Een speciaal recyclingbedrijf snippert alle
ingezamelde kerstbomen fijn. Een deel
hiervan krijgt een tweede leven als compost
en als biomassa. Daarmee kunnen we
energie opwekken. Had u geen tijd om op
zaterdag uw boom in te leveren? En ligt de
afgetuigde kerstboom nog in uw tuin? Dan
kunt u altijd de boom zelf in kleine stukken
zagen en in de groenbak stoppen.
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Meldingen
openbare ruimte?
Gebruik de
MijnGemeente
app
Scheve stoeptegel, kapotte
lantaarnpaal of rotzooi in de berm?
Meld het bij de gemeente! Zo houden
we samen de stad schoon, veilig en
leefbaar. Melden kan snel met de
MijnGemeenteapp

De prijswinnaars
Zoetermeerders kregen bij elke ingeleverde kerstboom een lootje en een mandarijn.
Hiermee maakten ze kans op verschillende leuke prijzen. De winnende nummers zijn:
1255 .......................................................... Nintendo Switch
3746 .......................................................... Eten enzo bon
4217 .......................................................... Gamecitybon t.w.v. € 100,0833 .......................................................... Gamecitybon t.w.v. € 75,1766 .......................................................... 	
1 uur bowlen incl. eten (pizza/pasta) voor
4 personen bij Dekker
1392, 3655 ............................................. 1 uur bowlen bij Dekker
1942 .......................................................... Bon voor Pavarotti
4172, 2892 ............................................. Theaterbon
2403, 0505, 4469, 0180 .................... Bioscoopbon
0080 .......................................................... Intertoys cadeaukaart
Heeft u een prijs gewonnen?
Neem dan contact op met de klantenservice van de afdeling Afvalinzameling via
afvalinzameling@zoetermeer.nl of telefonisch via 14 079. Dan kunt u een afspraak maken
om uw prijs op te halen. Vergeet vooral niet het winnende lootje mee te nemen!

Snel melden belangrijk
De openbare ruimte is de naam voor
plekken die wij allemaal gebruiken.
Pleinen, wegen, sportvelden, parken.
Als er iets mis is, moet u dat snel
kunnen melden. Een verzakte stoep,
verdwenen putdeksel of vuilnis op
straat is niet alleen vervelend, maar kan
ook gevaarlijk zijn. Als inwoner kunt u
dit melden via internet, telefonisch en
via de MijnGemeenteapp. Een foto van
de situatie en een korte omschrijving
zijn genoeg. Zodra de gemeente een
melding heeft ontvangen, nemen we
deze in behandeling.
Download de MijnGemeente app
De app is voor smartphones die
werken op iOS of Android. Download
de app via de Appstore, of via de
Google Playstore. Na het installeren
van de MijnGemeente app moeten
gebruikers zich een keer aanmelden.
Daarna kunt u vanaf iedere plek in
Zoetermeer een melding openbare
ruimte te doen.
Geen smartphone?
U kunt nog altijd een melding doen
via www.zoetermeer.nl/melding.
Spoedmeldingen kunt u buiten
kantoortijden en in het weekend
telefonisch doen via 14 079.

Uw rijbewijs online verlengen,
dat kan in Zoetermeer
Als u de weg opgaat, is het belangrijk om
een geldig rijbewijs te hebben. Verleng
die dus op tijd! In Zoetermeer kunt u ook
online uw rijbewijs verlengen. 24 uur per
dag, 7 dagen per week. Op die manier is
uw rijbewijs sneller klaar én u hoeft maar
één keer naar het Publieksplein. Na twee
dagen kunt u al uw rijbewijs afhalen.
Maak hiervoor wel eerst een afspraak via
www.zoetermeer.nl/afspraakmaken.
Minder vaak naar de gemeente
Het is nu in zestien gemeenten mogelijk
om een rijbewijs online te verlengen.
Zoetermeer doet ook mee met deze proef.
Zo willen we het onze inwoners makkelijker
maken. Standaard moeten inwoners twee
keer naar de gemeente om hun rijbewijs
te verlengen. Een keer om het nieuwe
rijbewijs aan te vragen, én een keer om het
pasje op te halen. Wanneer u het rijbewijs

online verlengt, hoeft u alleen nog maar
naar het stadhuis om de pas op te halen.
Dat scheelt tijd. Een ander voordeel is dat
het aanvraagdocument veiliger is, omdat
dit digitaal wordt aangeleverd. De proef
duurt in ieder geval tot juli 2020. Daarna
beslist de gemeente of en hoe deze proef
verdergaat.
Hoe werkt het?
Digitaal aanvragen van een rijbewijs kan
op een computer samen met de DigiDapp op uw mobiele telefoon. Of via een
Android telefoon of iPhone met NFC-lezer.
Daarnaast heeft u een online pasfoto nodig
die geschikt is voor een rijbewijs. Die kunt
u laten maken via een erkende fotograaf of
een erkend fotohokje. Ga naar
www.zoetermeer.nl/rijbewijs-onlineverlengen voor meer informatie.

Escaperoom bij
open dag ICT
Ben je scholier en benieuwd naar
een opleiding ICT? Kom dan naar de
informatieavond op maandag 20 januari
in het Picasso Lyceum. Test je kennis
in een mobiele escaperoom en los de
cybersecurity-opgave op. Meer info:
www.dehaagsehogeschool.nl/ict.

Steun voor energiezuiniger wonen

Wintervogel
voeding maken

Heeft u een eigen huis en wilt u energie besparen? Dan krijgt u binnenkort een
steuntje in de rug. De gemeente Zoetermeer krijgt een rijkssubsidie bedoeld voor
woningeigenaren. Hiermee willen we hen helpen om hun woning energiezuiniger te
maken. Er zijn al plannen hoe de gemeente dit geld wil besteden: een voucher van
85 euro voor ledlampen en een meterkastposter met informatie om de woning te
verduurzamen voor woningeigenaren. Binnenkort legt het college een uitgewerkt
plan voor aan de raad.

Help de vogels de winter door en maak
vogelvoer zoals een pindaslinger.
Datum: 19 januari
Leeftijd: 4 t/m 12 jaar
Plaats:	Het Buitenbeest:
Belvédèrebos 270
Tijd:
14.00 -16.00 uur
Kosten: Gratis

TIP
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Meer informatie:
www.stadsboerderijen.org

Zoetermeer Sport
Kom naar de Sport- en spelinstuiven!
Datum: elke woensdagmiddag
Leeftijd: 4 t/m 12 jaar
Plaats:	Sportzaal Forelsloot 5 &
Sportzaal Den Brabanderhove
Tijd:
13.00-15.00 uur
Plaats:
Tijd:

TIP

1

Wethouder Robin Paalvast (Energietransitie)
is blij met deze subsidie voor woningeigenaren: ‘Ik vind het belangrijk dat de
verduurzaming hen niet op kosten jaagt.
Woningeigenaren willen vaak hun woning
wel energiezuiniger maken, maar ze hebben
vaak vragen over hun mogelijkheden. Door
ze te voorzien van ledlampen en tips, geven
we ze een steuntje in de rug’.
Energie besparen aanmoedigen
In november 2019 heeft de gemeente
Zoetermeer zich aangemeld voor de
regeling reductie energiegebruik. Deze

regeling wil woningeigenaren aanmoedigen
om kleine energiebesparende maatregelen
te doen in huis. Wanneer een gemeente
deze subsidie krijgt, mogen ze zelf
bepalen aan welke maatregelen ze het
geld uitgeven. De activiteiten moeten wel
bijdragen aan het verminderen van CO2.
De gemeente heeft een plan gemaakt en
op basis van het plan krijgt de gemeente
€ 1.650.400,-. Hoe de gemeente het geld
exact wil uitgeven, komt in een uitgewerkt
bestedingsplan. Dat plan leggen we nog
voor aan de gemeenteraad.

Sporthal De Oosterpoort
14.00 - 16.00 uur

Kosten: €
 1,80 /
ZoetermeerPashouders gratis
Meer informatie op:
www.zoetermeer.nl/sportaanbod

Van de gemeenteraad
Commissievergaderingen maandag 20 januari
Agenda en internetuitzendingen
De meest actuele agenda en bijbehorende stukken vindt u in het
raadsinformatiesysteem iBabs via www.raadzoetermeer.nl.
Hier kunt u de vergaderingen ook live volgen, achteraf terugzien of
beluisteren.

Spreekrecht
U kunt zich aanmelden voor het spreekrecht. Dit kan tot op de dag van de vergadering
uiterlijk tot 12.00 uur. U kunt hiervoor een e-mail toesturen aan griffie@zoetermeer.nl.
Meer informatie vindt u op www.raadzoetermeer.nl (Denk & doe mee’ – inspreken).
Volg de raad:
@raadzoetermeer
GemeenteraadZoetermeer

De vergaderingen van de commissies worden gehouden in de raadzaal en
commissiezaal (ingang Engelandlaan 502) van het Stadhuis. De commissie Plenair
begint om 19.30 uur, de commissies Samenleving en Stad om 20.10 uur. U bent van
harte welkom.

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

Alle openbare bekendmakingen vindt u op www.overheid.nl/inuwbuurt
Ontvang alle bekendmakingen in uw buurt via de Omgevings-alertapp of via de e-mailalert van www.overheid.nl
Belangrijke bekendmakingen van 16 januari tot en met 23 januari
• Oplaadpunten voor elektrische voertuigen langs Bodohout, Lijnbaan, Kadoelerbos,
Fluitschipkade, Florasingel en Donkergroen. Bekijk de precieze plekken op de
locatiekaart op: www.zoetermeer.nl/elektrischvervoer
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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

