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Maatregelen blijven nodig om elkaar te beschermen
Afgelopen dinsdag was er weer
een persconferentie. Het aantal
coronabesmettingen daalt en dat is
goed nieuws. Dat betekent dat we ons
goed aan de maatregelen houden. Maar
helaas gaat de daling van het aantal
besmettingen nog niet snel genoeg.
Het is daarom belangrijk dat we ons
blijven houden aan de maatregelen
die er gelden tijdens de gedeeltelijke
lockdown.
Onder andere musea, bioscopen,
dierentuinen, bibliotheken en
zwembaden weer open
Na een sluiting van 2 weken mogen veel
publieke ruimtes weer open. Ook mogen
we weer sporten in groepslessen. Het
aantal personen dat u thuis mag ontvangen
is van maximaal 2 personen naar maximaal
3 personen per dag gegaan. Buiten mag
u nu weer met 4 personen samen zijn.
Om het aantal contactmomenten zoveel

mogelijk te beperken, blijven evenementen
verboden en blijft de horeca voorlopig nog
gesloten.

Veilig winkelen
doen we samen!

Hoe zit het met de feestdagen?
Het sinterklaasfeest kan op 5 december
gevierd worden, maar wel met de
maatregelen die er nu gelden. Dat betekent
dat u maximaal 3 personen thuis mag
ontvangen. Het kabinet heeft nog niet
besloten welke maatregelen er zullen
gelden rondom de Kerstdagen en tijdens
oud en nieuw. Hoe beter we ons nu aan de
maatregelen houden, hoe groter de kans op
versoepeling van de maatregelen.

Het sinterklaasfeest en ook de Kerstdagen komen steeds dichterbij en daar
horen natuurlijk cadeautjes bij! Wist u
dat veel winkels in het Stadshart en de
Dorpsstraat ook een webshop hebben?
Daar kunt u gemakkelijk online leuke
cadeautjes scoren. Gaat u binnenkort
toch Sint- of Kerstinkopen doen in de
stad? Dan hebben we een aantal tips
om drukte in de winkels te voorkomen:

Meer weten?
Wilt u meer weten over de aantal
versoepelingen? Of wilt u weten welke
maatregelen er nog gelden? Kijk dan op
www.rijksoverheid.nl/corona.

Laat je testen.

Werk thuis, tenzij het
niet anders kan.

Houd 1,5 meter afstand.

Is het druk? Ga dan weg.

Was vaak je handen.

Hoest en nies in je
elleboog.

Draag een mondkapje in
publieke binnenruimtes.

Ben je ook benauwd en/of heb
je koorts? Dan moeten alle
huisgenoten thuisblijven.

Groepen
Binnen: groep van maximaal
4 personen of 1 huishouden.
Max. 30 personen per ruimte
(incl. kinderen t/m 12 jaar).

Thuis

Vervoer
Ontvang maximaal 3 personen
per dag (excl. kinderen t/m 12 jaar).

Reis zo min mogelijk binnen
Nederland.

Volg de regels die gelden voor
quarantaine en isolatie.

Reis niet naar het buitenland en
boek geen reis. Reizen binnen het
Koninkrijk mag wel.

Buiten: groep van maximaal
4 personen of 1 huishouden.

Winkelen en boodschappen
Publiek toegankelijke locaties
Onder andere musea, bioscopen,
dierenparken, bibliotheken en
zwembaden open. Bezoek op basis
van reservering per tijdvak.

Horeca en evenementen
Eet- en drinkgelegenheden
dicht.

Winkels uiterlijk 20.00 uur
dicht. Supermarkten, warenmarkten en andere winkels die
levensmiddelen verkopen zijn
uitgezonderd.
Alcoholverbod na 20.00 uur.
Dit geldt voor verkoop, bezorgen en
nuttigen in de openbare ruimte.

Evenementen verboden.
Onder andere uitvaarten en
demonstraties zijn uitgezonderd.

Meld u aan voor
de Dag van de
Vrijwilliger!
Op 7 december is het de ‘Dag van de
vrijwilliger.’ Ook in Zoetermeer geven
we hier aandacht aan en we willen
onze vrijwilligers bedanken, met een
waarderingsactie. Werkt uw organisatie
veel met vrijwilligers? En wilt u dat wij
ze in het zonnetje zetten? Meld dan uw
organisatie voor 27 november aan via:
info@zoetermeervoorelkaar.nl.
Vermeld in uw mail:
1. Naam vrijwilligersorganisatie
2. Naam contactpersoon
3. Telefoonnummer contactpersoon
4. Emailadres contactpersoon
5. Aantal vrijwilligers

Mondkapje in ov is verplicht.

Sport
Sport met maximaal 4
personen op 1,5 meter afstand.
Kinderen t/m 17 jaar en topsporters
zijn uitgezonderd.
Geen wedstrijden.
Topsporters zijn uitgezonderd.
Geen publiek bij sport.

Afhaalrestaurants open.
Geen verkoop en bezorging van
alcohol na 20.00 uur.

De verkoop van kerstbomen is weer
gestart. Heeft u er eentje gekocht
met een netje eromheen om de boom
makkelijker mee te nemen of gaat u er
binnenkort eentje kopen? Doe het netje
van de kerstboom dan bij het restafval.
Net als de netjes waarin sinaasappels
en mandarijnen verkocht worden. Deze
kunnen niet gerecycled worden en horen
dus bij het restafval.

17 november 2020

Het aantal coronabesmettingen daalt. Dat is goed nieuws, maar we zijn er nog niet.
Om elkaar te blijven beschermen, gelden per 19 november de maatregelen uit de gedeeltelijke lockdown:

Blijf thuis.

Netje om de
kerstboom?

• Kom op rustige tijden
• Winkel alleen
• Bedenk vooraf wat u gaat kopen
• Doe in één keer uw inkopen
• Plan uw winkelbezoek, kom niet op
het laatste moment
• Stel minder dringende inkopen uit

Gedeeltelijke lockdown gaat verder

Heb je klachten?

19 november 2020

Sportkantines, douches en
kleedkamers dicht.

Volg ons op Instagram:
@gemeentezoetermeer

Van de gemeenteraad

23 november vergaderingen
commissies Plenair en Stad

Sinterklaas in
Zoetermeer

TIP

1

Datum: 21 november
Tijd:
13.00 uur
Plaats:	Online op de Facebookpagina
van de gemeente Zoetermeer
Helaas kan ook in Zoetermeer de
feestelijke intocht van de Sint niet
doorgaan. Maar natuurlijk komt
Sinterklaas wel naar Zoetermeer.
Burgemeester Michel Bezuijen zal de
Sint digitaal van harte welkom heten in
de stad.

Orange
the world
Datum:

TIP

2

woensdag 25 november

Op 25 november is het de Internationale
Dag tegen geweld tegen vrouwen.
Wereldwijd wordt op deze dag onder de
naam Orange the World actie gevoerd.
In Zoetermeer wordt Molen de Hoop
Oranje verlicht.
Meer informatie:
www.orangetheworld.nl

Gemeente wil meer zonnepanelen
op daken. Wat vindt u?
Iedere gemeente in Nederland moet
vóór 2030 een bijdrage leveren aan
de doelstellingen voor duurzame
energieopwekking uit het landelijke
Klimaatakkoord. Dit geldt ook voor
Zoetermeer. Het college ziet vooral
kansen in zonnepanelen op grote
en kleine daken, parkeerplaatsen en
geluidschermen. Meer windenergie
vindt het college onwenselijk. Het
college wil tonderzoeken of het haalbaar
is om zonnevelden te realiseren aan
de Roeleveenseweg, Slootweg en
baggerdepot Oosterheem. Via doemee.
zoetermeer.nl kunt u uw mening en
ideeën delen met de gemeente.
‘Als regio staan we aan de lat om
voldoende duurzame energie op te
wekken. Uitgangspunt voor de gemeente
Zoetermeer is dat het haalbaar en
betaalbaar is. Stroom uit zonne-energie
op daken heeft daarbij onze voorkeur. Zo
behouden we onze grond voor wonen,
vrije tijdsbesteding en groengebieden. We
kunnen dit niet alleen. Woningcorporaties,
vastgoedeigenaren en woningeigenaren
zijn belangrijke partners. Alle ideeën en
oplossingen zijn hierbij van harte welkom’,
licht wethouder Paalvast (Energietransitie)
toe.
Regionale Energie Strategie
In het Klimaatakkoord sprak het Rijk met
gemeenten af dat zij op het land 35 TWh
(terrawattuur) aan duurzame energie

In verband met de aangescherpte coronamaatregelen worden de vergaderingen van
de commissies digitaal gehouden. U kunt de commissievergaderingen volgen via de
internetuitzendingen. De commissie Plenair begint om 19.30 uur, de commissie Stad
om 20.10 uur.
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? Ook dit gaat digitaal. 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).
Volg de raad:
@raadzoetermeer
GemeenteraadZoetermeer

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

Organiseert u volgend jaar
een evenement?
Heeft u een evenement moeten
uitstellen vanwege de coronacrisis?
Of staat u in de startblokken om een
evenement te organiseren zodra
het weer kan? Denk er dan aan dat
u uiterlijk 15 december 2020 een
zogenoemde vooraankondiging doet
bij de gemeente. Hiermee reserveert u
meteen de gewenste buitenruimte voor
de datum van uw evenement.
moeten opwekken. Dit moet vóór 2030
zijn gerealiseerd. Nederland is verdeeld
in RES-regio’s. REA staat voor Regionale
Energie Strategie. Zoetermeer zit in de
regio Rotterdam Den Haag. Elke regio
geeft aan wat zij kan bijdragen aan de
landelijke doelstelling. De opmerkingen uit
de participatie verwerkt de gemeente in het
definitieve voorstel voor de Zoetermeerse
bijdrage aan de RES. Hierover besluit het
college van burgemeester en wethouders
in december dit jaar. Daarna gaat het voor
besluitvorming naar de gemeenteraad.

Hoe werkt het?
Bent u van plan om tussen 1 april 2021
en 31 maart 2022 een evenement
te organiseren? Dan moet u uiterlijk

15 december 2020 hiervan een
vooraankondiging bij de gemeente
doen. Anders kan de gemeente niet
garanderen dat uw evenement plaats kan
vinden. In de vooraankondiging geeft u
aan wat u wilt organiseren, de locatie,
datum, tijdstippen en het verwachte
aantal bezoekers. De vooraankondiging
is niet meteen de definitieve aanvraag
voor een evenementenvergunning. Het
is ook geen garantie dat u de benodigde
evenementenvergunning krijgt.
U kunt de vooraankondiging vinden via
www.zoetermeer.nl/evenement, onder het
kopje ‘Aanvragen’.

Doe een
vooraankondiging

Geef uw mening!
Via doemee.zoetermeer.nl kunt u van
20 november tot en met 3 december
uw mening en ideeën delen met de
gemeente.

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

