www.zoetermeer.nl

Stadsnieuws: ofﬁciële publicatie van de gemeente Zoetermeer

Sportievelingen opgelet: sporthal De Limiet is geopend

5 maart 2020

Kunstwerk
bij Gymworld
gekozen
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De projectgroep kunst Gymworld
is eruit. Het kunstwerk Letterbeeld
van Michiel Kluiters komt straks bij
Gymworld te staan. De projectgroep
bestaat uit inwoners, gebruikers
van Gymworld en enkele adviseurs.
Zij schreven de opdracht voor
een kunstwerk uit en kozen uit 54
inzendingen drie kunstenaars uit die
hun ideeën mochten voorleggen.
Uiteindelijk sprak het werk van Michiel
Kluiters ze het meeste aan.

Badminton, volleybal, tennis, padel,
boogschieten of klimmen, sporten
brengt mensen samen. Dat benadrukte
wethouder Ingeborg ter Laak bij de
opening van de volledig vernieuwde
sporthal De Limiet in het Buytenpark.
De gemeente, sportclubs en aannemers
werkten keihard samen om de renovatie
af te krijgen.
De vernieuwing kende wel wat tegenslag
na de brand in de kantine mei vorig jaar. Nu
konden badmintonvereniging Conquesto,
volleybalvereniging Zovoc samen de
sporthal openen met Ayers Rock en
tennisvereniging Buytenwegh. Bezoekers
en sportievelingen konden de hele dag
allerlei sporten proberen. De stormbaan,

het springkussen en het levend tafelvoetbal
waren favoriet. Ook wethouder Ingeborg ter
Laak greep de kans om te volleyballen en
een potje badminton te spelen.
Energiezuiniger maken
De Noord-Westerhal stond er al sinds
begin jaren tachtig. Een opknapbeurt
was zeker nodig. Het gebouw moest
moderner en vooral energiezuiniger
worden. Hoofdaannemer SKN Bouw gaf
het gebouw een nieuw jasje en repareerde
ook de schade na de brand. Nu voldoet
alles weer aan de eisen van nu. HABO
GWW Zoetermeer legde het buitenterrein
opnieuw aan. Zij zorgden voor een ruime
fietsenstalling, bestrating en nieuwe planten
en struiken. Het is nu open en toegankelijk.

Sporters kunnen deze mooie sporthal weer
jaren gebruiken.
Nieuwe hal, nieuwe naam
Een nieuwe start, een nieuwe sporthal.
Daar hoort ook een nieuwe naam bij. We
vroegen de sportclubs en mboRijnland mee
te denken. De naam moest passen bij de
sporten die er gedaan worden, de omgeving en de geschiedenis van de locatie. De
Straatnamencommissie koos samen met
de verenigingen voor De Limiet. De naam
staat symbool voor limieten die sporters
moeten halen en de Limietsloot, die op de
grens tussen het Buytenpark en de Nieuwe
Driemanspolder ligt. De wethouder onthulde symbolisch het bord naast de ingang
waarop u deze informatie kunt lezen.

Zoetermeers Daklozenpunt eerste stap naar hulp
Zoetermeer telt ongeveer 180 tot 220
dak- of thuislozen. Als iemand dak– of
thuisloos is of dreigt te worden, lijkt de
situatie uitzichtloos. Er komt veel op
iemand af. Een oplossing vinden is dan
lastig. Voor die eerste belangrijke stap
heeft de gemeente Zoetermeer nu een
Daklozenpunt.

Daklozenloket Haaglanden
De opvang en hulp voor dak– en thuislozen
is in Nederland verdeeld over regio’s, die
deze centraal regelen. Voor Zoetermeer is
dat het Daklozenloket in Den Haag. In Den
Haag is ook de (nood)opvang. Hier kunnen

Heeft u de
ZoetermeerPas
2020 al?
Misschien heeft u gemist dat het dit
jaar anders gaat dan andere jaren.
Want de ZoetermeerPas is digitaal!
Had u in 2019 al een pas en heeft u
er dit jaar ook recht op? Dan heeft u
eind 2019 een brief met inloggegevens
ontvangen. Volg de instructie en
upload uw pasfoto. Dan krijgt u de
ZoetermeerPas 2020 binnen vijf
werkdagen thuis.
Had u nog niet eerder een pas?
Vraag ‘m dan aan via
www.zoetermeer.nl/zoetermeerpas.

Wildcamera in de
(achter)tuin

‘Dakloosheid kan
iedereen overkomen’
Zoetermeerders die dak– of thuisloos
zijn of dreigen te worden, kunnen een
afspraak maken met het Daklozenpunt. De
medewerker helpt dan bijvoorbeeld met
het regelen van een briefadres, een warme
overdracht naar het daklozenloket in Den
Haag, geeft een HTM-kaartje als dit te duur
is of geeft tips bij het zoeken naar een huis.

Het idee uitwerken
‘Mijn idee bestaat uit elementen die
lijken op losse vormen, maar als je de
trap betreedt richting de entree, vormen
ze samen het woord Gymworld’, legt
Michiel Kluiters uit. De komende tijd
gaat de kunstenaar dit idee uitvoeren.
De projectgroep begeleidt hem hierbij.
Het kunstwerk moet begin herfst klaar
zijn. Kijk voor meer informatie:
www.zoetermeer.nl/kunst

daklozen slapen, eten en zich opfrissen.
Daar zijn ook professionele hulpverleners
voor zorg en begeleiding. Het Daklozenpunt
van Zoetermeer vult dit aan en kan de
eerste stap zijn naar de juiste hulp.
‘Dakloosheid kan iedereen overkomen’,
zegt Ingeborg ter Laak, wethouder Zorg
en Welzijn, ‘Het Daklozenpunt is er om
deze mensen op weg te helpen naar een
oplossing.’

Afspraak maken
Bent u of kent u iemand die dak- of
thuisloos is of bent u bang dat dit
binnenkort gebeurt? Een afspraak
maken met het daklozenpunt kan via
www.zoetermeer.nl/daklozenpunt of via
telefoonnummer 14 079. Lukt dit niet?
Maak dan een afspraak aan de balie van
het Werkplein aan het Zuidwaarts 9 op
werkdagen tussen 8.30 en 16.30 uur.

Heeft u een tuin in Rokkeveen?
Doe dan mee met het
burgerwetenschapsproject
‘Wildcamera - zoogdieren in de
achtertuin.’ Vrijwilligers plaatsen dan
een wildcamera in uw achtertuin. Alle
beelden worden verzameld en laten
zien of er bijvoorbeeld egels in uw
tuin leven. We zoeken hiervoor nog 18
Rokkeveense tuinen. Het maakt niet uit
hoe groot, groen of betegeld uw tuin
is. Aanmelden kan voor 15 maart via
www.zoetermeer.nl/contactformulier
t.a.v. Ilonka Wannee.

De Weidemolen
10 jaar!

Vergadering
Adviesraad sociaal
domein

Feest! De Weidemolen bestaat 10 jaar

Luister en praat mee over het beleid
vanuit de Wmo, de Jeugdwet en
de Participatiewet! In de komende
vergadering installeert wethouder
Ter Laak de nieuwe voorzitter van de
adviesraad.

Datum: 8 maart
Leeftijd: voor iedereen
Plaats: De Weidemolen:
Burgemeester Middellaan 2
Tijd:
13.00 tot 16.00 uur
Kosten: spelletjeskaart € 3,Meer informatie:
www.stadsboerderijen.org

TIP
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NLdoet

Datum: dinsdag 10 maart
Tijd:
20.00 uur, inloop 19.30 uur
Plaats: Commissiezaal Stadhuis-Forum
Contact:	adviesraadsociaaldomein@
zoetermeer.nl
www.adviesraadzoetermeer.nl

De grootste vrijwilligersactie van
Nederland. Doet u mee?
Datum: 14 maart
Plaats:	Natuurtuin en wijktuin
Rokkeveen
Tijd:
10.00 - 15.00 uur
Extra:	Aanmelden via
www.nldoet.nl >Kijk bij klussen
zoeken op Zoetermeer en
klik op Natuurtuin of wijktuin
Rokkeveen.
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TIP

4

Veiligheidsavond
Buytenwegh
Woont u in Buytenwegh? Praat dan mee
over de veiligheid in uw wijk met de
burgemeester, de wijkwethouder en de
politie.
Datum:
woensdag 11 maart
Tijd:	19.30 - 21.15 uur
(19.00 uur inloop)
Plaats:	IKC De Klimboom aan de
Nesciohove 105-107
Aanmelden:	buurtpreventie@
zoetermeer.nl
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Meer informatie:
www.zoetermeer.nl/
buytenweghdeleyens

Van de gemeenteraad

Commissievergaderingen
maandag 9 maart
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.
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.

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

Alle openbare bekendmakingen vindt u op www.overheid.nl/overuwbuurt
Ontvang alle bekendmakingen in uw buurt via de Omgevings-alertapp of via de e-mailalert van www.overheid.nl.

Brug in de buurt vervangen of
vernieuwd?
Alle aangevraagde en verleende
u op overheid.nl
omgevingsvergunningen vindt

Wilt u een binnengekomen aanvraag of
verleende vergunning inzien?
Maak hiervoor een afspraak met de omgevingsbalie
via www.zoetermeer.nl/afspraakmaken

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

