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Wat valt er nu te doen voor ouderen
in de wijk? ‘Bakkie op de Bakfiets’
trekt de wijk in om senioren hierover te
informeren. Op dinsdag 12 oktober was
het de beurt aan de senioren uit de wijk
Driemanspolder. Zij waren uitgenodigd
om een gezellig gesprek te voeren met
de gemeente, medewerkers van Palet
Welzijn, Plicare, Activiteitencentrum
De Spil, en de wijkagent. Ook
wijkwethouder Jan Iedema schoof aan
voor een bakkie. Met dit initiatief willen
we eenzaamheid tegengaan. Zodra
de coronamaatregelen het toelaten,
zijn wijkbewoners welkom bij de Spil
voor koffie, lezingen en een maaltijd.
Ook keert ‘Bakkie op de bakfiets’ terug
in de wijk. We hopen u snel weer te
ontmoeten.
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Zoetermeer herdenkt
overledenen waaronder
slachtoffers corona
Op 1 november staan we in Zoetermeer tijdens Allerzielen
stil bij de overledenen. De herdenking staat dit jaar
ook in het teken van de gevolgen van het coronavirus.
Burgemeester Michel Bezuijen zal een toespraak houden.
De Pelgrim Zoetermeer organiseert deze herdenking voor
de zesde keer, samen met twee uitvaartondernemers.
Wilt u een naam voordragen?
Tijdens de herdenking worden namen van overledenen
uitgesproken. Nabestaanden kunnen de naam van een
overledene voor de herdenking tot uiterlijk 30 oktober
doorgeven aan De Pelgrim via info@depelgrimzoetermeer.nl
of 06-24975092. ‘Niet alleen van overledenen door corona,
ook van mensen die anderzijds dit jaar of langer geleden zijn
overleden’, licht Gerda Griffioen van De Pelgrim toe.
Kijk mee via de livestream
Vanwege de coronamaatregelen is het helaas niet
mogelijk om bij de herdenking aanwezig te zijn. U kunt de
herdenking rechtstreeks volgen via een livestream op
https://vduz.nl/livestream/. Naast het noemen van de namen,
zal burgemeester Michel Bezuijen een toespraak houden.
Daarnaast kunt u luisteren naar verschillende gedichten en een
muzikale bijdrage van zangeres Femke Brussman en pianist
Jeroen van Smeede. Meer informatie is te vinden op
www.depelgrimzoetermeer.nl.

Heeft u snoeiafval?
De takkenroute
komt eraan!
Ook deze herfst rijdt de gemeente de
takkenroute om grof tuinafval op te
halen. Dit jaar gaan we op donderdag
29 en vrijdag 30 oktober op pad. Heeft
u snoeiafval? Maak dan een afspraak
via www.zoetermeer.nl/takkenroute,
zodat we het meenemen. Telefonisch
aanmelden kan ook door te bellen naar
14 079, optie 2, klantenservice van de
afdeling Afvalinzameling.

Volg ons op
Instagram!
Wilt u op de hoogte blijven van alles wat
er speelt in de gemeente Zoetermeer?
Naast Facebook en Twitter hebben we
nu ook een Instagramaccount! Hier vindt
u het laatste (corona)nieuws, video’s van
de burgemeester en wethouders, maar
ook foto’s uit de
oude doos van Zoetermeer. Volg
@gemeentezoetermeer en weet wat er
speelt in de stad!

Volg ons op Instagram:
@gemeentezoetermeer

Van de gemeenteraad

26 oktober commissievergaderingen
In verband met de aangescherpte coronamaatregelen worden de vergaderingen van
de commissies weer digitaal gehouden. U kunt de commissievergaderingen volgen via
de internetuitzendingen. De commissie Plenair begint om 19.30 uur, de commissies
Samenleving en Stad om 21.10 uur.

TIP

Fotowedstrijd
‘Zoetermeer is
de Plek’
Datum:
Plaats:

1

t/m 25 oktober
Uw favoriete plek in Zoetermeer

Wilt u kans maken op één van de 2
VIP-prijzen voor 4 personen? Doe dan
mee aan de fotowedstrijd! Maak een foto
van je favoriete plek in Zoetermeer, deel
deze foto via Facebook of Instagram,
gebruik de hashtag #zoetermeerisdeplek
én vermeld de locatie. Meedoen kan t/m
zondag 25 oktober. informatie over de
prijzen en deelname vindt u op:
www.zoetermeerisdeplek.nl

Pompoen uithollen
voor kinderen
Datum:
Plaats:
Tijd:

vrijdag 23 oktober
Speelboerderij Het Buitenbeest
14.00 uur tot 16.00 uur

Het is herfstvakantie! Tijd om te griezelen
op de Speelboerderij. Kinderen van 6
t/m 12 jaar kunnen bij het speeleiland
van Speelboerderij Het Buitenbeest
pompoenen uithollen.

TIP

2

Waardecheques voor
bewonersinitiatieven in Seghwaert
Seghwaert Doet is een nieuw online
platform voor buurtinitiatieven. Op
het platform zijn door bewoners uit
de Weiden-, Tuinen- en Vaartenbuurt
in Seghwaert al diverse initiatieven
aangemeld. Denk aan het schilderen
van vogelhuisjes, het opknappen
van een speeltuintje, het organiseren
van ontmoetingen voor ouderen
en kwetsbare buurtbewoners en
het organiseren van een sportieve
gezinsdag. De huishoudens in de
buurten die meedoen met Seghwaert
Doet hebben een waardecheque van 25
euro ontvangen, die zij tot 31 december
kunnen doneren aan de initiatieven van
hun buurtgenoten.

Kijk mee op 28 oktober!
Op 28 oktober om 19.30 uur gaan de
initiatiefnemers hun idee promoten tijdens
een online bijeenkomst. Dit om buurtbewoners te inspireren en te enthousiasmeren om hun waardecheque aan hun
initiatief te doneren. Tijdens deze online
bijeenkomst kunt u meekijken en inspiratie op doen om zelf een initiatief voor de
buurt te starten. Ook worden er tips gegeven voor het promoten van een initiatief
en het verzamelen van meer waardecheques in de buurt. U kunt nog tot en met
31 december initiatieven aanmelden. Voor
alle informatie over Seghwaert Doet en
om u aan te melden voor de online pitchbijeenkomst: www.seghwaertdoet.nl

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 via internet en achteraf terugkijken.
Spreekrecht
Wilt u van uw spreekrecht gebruikmaken? 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. Meer informatie
over het spreekrecht vindt u op www.raadzoetermeer.nl (Denk & doe mee’ – inspreken).

Referendabele raadsbesluiten
12 oktober 2020
Onderstaand besluit van de gemeenteraad van Zoetermeer is referendabel. Dit
betekent dat u bij dit besluit 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, treedt het
hieronder genoemde besluit in werking op 6 november 2020.
- Raadsbesluit Pilot Belkosten
Volg de raad:
@raadzoetermeer
GemeenteraadZoetermeer

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

Alle openbare bekendmakingen
vindt u op overheid.nl
Ontvang alle bekendmakingen in uw buurt via de
Omgevings-alertapp of via de e-mailalert van www.overheid.nl.
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Wilt u een binnengekomen aanvraag of
verleende vergunning inzien?
Maak hiervoor een afspraak met de omgevingsbalie via
www.zoetermeer.nl/afspraakmaken
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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

