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CoronaMelder
App effectief
in strijd tegen
besmettingen
De CoronaMelder App wordt nu
ongeveer 3 maanden gebruikt.
En dat lijkt effect te hebben. De
CoronaMelder zorgt dat er meer én
sneller mensen worden bereikt die
mogelijk in contact zijn geweest met
iemand die besmet is met corona.
Gebruikt u de app al?
Hoe meer mensen de CoronaMelder
gebruiken, hoe meer mensen
gewaarschuwd kunnen worden
wanneer zij in contact zijn geweest
met een besmette persoon. Dit helpt
ons om samen het coronavirus onder
controle te krijgen.
CoronaMelder herkent andere
gebruikers
Via bluetooth herkent de app andere
telefoons in de buurt die ook de
CoronaMelder app gebruiken. Elke
gebruiker heeft een code. Als u een
langere tijd dicht bij een andere
gebruiker bent, slaat uw app de
code van de andere gebruiker op.
CoronaMelder weet echter niet wie
of waar u bent. Gebruikt u de app en
blijkt u na een test besmet met corona?
Dan kunt u ervoor kiezen om anderen
gebruikers van de app, die dicht bij u
zijn geweest, te waarschuwen via de
CoronaMelder.
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Lockdown verder
aangescherpt
Het kabinet maakt zich grote zorgen om Britse variant van het coronavirus, die nog
besmettelijker is dan het virus dat we al kennen. Daarnaast zijn er andere varianten
van het virus waar zorgen over bestaan. Er zijn extra maatregelen nodig om die
nieuwe varianten van het virus onder controle te krijgen. Daarom is het plan van
het kabinet om binnen enkele dagen, als de Tweede Kamer ermee instemt, een
avondklok in te voeren. Bovendien scherpt het kabinet het advies voor bezoek aan:
ontvang maximaal één persoon van 13 jaar of ouder per dag en ga maximaal één keer
per dag ergens op bezoek. Ook worden extra beperkingen ingevoerd om het aantal
internationale reisbewegingen tegen te gaan.
Basisscholen niet eerder open
Vorige week is er gekeken of de
basisscholen en kinderopvanglocaties
eerder open mochten, namelijk op 25
januari. Dit is niet het geval. Er zijn nog te
veel zorgen over het aantal besmettingen
in Nederland en over de verspreiding van
nieuwe varianten van het virus. Het is
daarom niet mogelijk om basisscholen en
kinderopvanglocaties eerder te openen.

Vaccineren in
Nederland
De eerste zorgmedewerkers hebben deze weken
een vaccinatie tegen corona gehad. In Haaglanden
hebben we nu een priklocatie bij het ADO Stadion.
Daarnaast is deze week de vaccinatie gestart van
bewoners van verpleegtehuizen en instellingen in
de gehandicaptenzorg.
Ongeveer 40.000 medewerkers in de ziekenhuizen
en 35.000 zorgmedewerkers hebben hun eerste prik
gekregen. Dit aantal loopt de komende tijd op. Deze
week krijgen 15.000 bewoners van verpleegtehuizen
en instellingen het vaccin. De rest volgt in de weken
daarna.
Vaccinaties zijn gratis
Bent u aan de beurt? Dan krijgt u een brief van
de GGD en kunt u bellen voor een afspraak. In de
brief staat ook waar u terecht kunt. Bijvoorbeeld op
een GGD-locatie, bij de huisarts of een arts in een
verpleeghuis. Vaccinaties zijn ALTIJD gratis. De GGD
vraagt u nooit om geld. Alleen oplichters doen dat.
Ook is het niet nodig dat u nu alvast ‘een vaccinatie’
aanvraagt.
Het is begrijpelijk als u vragen heeft. Ga voor meer
informatie naar www.coronavaccinatie.nl of bel naar
0800-1351.
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Helpt u ook mee?
Noud, Feline, Leon en Daan hebben een
deel van het Bentwoud ‘schoongeprikt’.
Fantastisch! Wilt u ook helpen? Kijk voor
meer informatie op www.zoetermeer.nl/
schoonisgewoon

Dat betekent dat ook de basisscholen en
kinderopvang voorlopig dicht blijven tot
en met ten minste 9 februari. De locaties
blijven wel open voor noodopvang voor
kinderen van een ouder met een cruciaal
beroep en voor kwetsbare kinderen.
Wilt u meer weten? Kijk dan op de site
www.rijksoverheid.nl/corona voor het
laatste nieuws.

Noodkap voor
29 bomen langs
hoofdwegen
Langs de Aziëweg, Amerikaweg en
Australiëweg worden voor 15 maart
2021 in totaal 29 bomen gekapt. Uit
controle blijkt dat deze bomen ziek en
aan het einde van hun levensduur zijn.
Deze bomen zijn dusdanig slecht dat
ze gevaar kunnen opleveren en is de
zogeheten noodkap nodig. Er kunnen
bijvoorbeeld takken afbreken of zelfs
de hele stam. Extra snoeien of andere
acties hebben geen zin. Er komen wel
nieuwe bomen voor terug. Deze nieuwe
bomen komen niet allemaal op dezelfde
locatie. Dat kan ook ergens anders in de
buurt zijn, of langs de Zuidweg waar nog
genoeg ruimte is.

Wandeltip van de
week
Wilt u even een frisse neus halen?
Ontdek de woonwijk Buytenwegh
met de architectuurwandeling! De
grote variatie in bouwtrends maakt
Zoetermeer interessant, avontuurlijk
en het ontdekken waard. Bijzonder
in Buytenwegh zijn de woondekken,
dijkwoningen, het voormalige
ministerie van OeW, het kunstwerk met
gekleurde en genummerde kubussen
van Jan Goedhart, SnowWorld en
het Buytenpark. Heeft u onderweg
een mooie foto gemaakt? Deel hem
op social media met de hashtag
#zoetermeerisdeplek. Meer informatie en
de wandelkaart vindt u op
www.zoetermeerisdeplek.nl.

6 februari:

Online open dag HBO-ICT
De Haagse Hogeschool is met de
opleiding HBO-ICT gevestigd in de Dutch
Innovation Factory in Zoetermeer. Dé
plek om cyberspecialist, game developer
of innovatief softwareontwikkelaar te
worden.

ICT-vakgebied en de vraag vanuit de
arbeidsmarkt.
Dit is de plek waar jouw carrière begint.
Meld u aan voor de online open dag op
6 februari. Zie www.hhs.nl voor meer
informatie.

Deze studie biedt uitstekende kansen op
de arbeidsmarkt en een leuke studententijd.
Zowel de locatie - het Dutch Innovation
Park - als de stad is uniek. In Zoetermeer
zijn veel start-ups en innovatieve bedrijven
gevestigd waardoor u gemakkelijk een
netwerk kunt opbouwen. Daarnaast kunt
u zelf bepalen hoe u de studie invult en
wordt het onderwijs continu geactualiseerd
op basis van de ontwikkelingen in het

Zoetermeer mag trots zijn op het
Dutch Innovation Park: hier werken
ondernemers, onderwijs en onderzoek
samen aan innovaties voor de toekomst.
In het vernieuwde magazine leest u wat
er in het Dutch Innovation Park gebeurt.
Laat u inspireren door de verhalen van
ondernemers die zich inzetten voor de
maatschappij. Ook de vernieuwde manier
van lesgeven in de Dutch Innovation
Factory komt uitgebreid aan bod: ‘Door
de klassieke manier van onderwijs geven
los te laten, creëren we ruimte waar
nieuwe dingen ontstaan.’

25 januari raadsvergadering
Op maandag 25 januari 2021 vergadert de gemeenteraad. De vergadering begint om
20.00 uur en wordt digitaal gehouden. U kunt deze raadsvergadering volgen via de
internetuitzending.
Agenda en internetuitzending
Wilt u weten waarover gesproken wordt? Bekijk dan de meest actuele agenda en
bijbehorende stukken in het raadsinformatiesysteem iBabs via www.raadzoetermeer.nl.
Hier kunt u de vergadering ook live volgen via internet en achteraf terugkijken.
Maak gebruik van uw 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).

Gebundelde verhalen uit het
Dutch Innovation Park
Lees nu de nieuwste editie van het
Dutch Innovation Park-magazine! Het
geeft u een kijkje achter de schermen
bij de verschillende ondernemers,
de ervaringen van de lectoren en
studenten en de toekomst van het
Park.

Van de gemeenteraad

Verbindt en biedt
kansen
In de regio is
er geen andere
campus waar zo
veel bedrijven
en studenten
kennis delen en
samenwerken op
het gebied van
informatietechnologie.
Hierdoor ontstaan er in het Park kansrijke
innovaties en nieuwe businesses.
Op www.dutchinnovationpark.nl kunt u
het online magazine lezen. Wilt u liever
een gedrukt exemplaar? Stuur dan een
mail met uw verzoek en uw adres naar
info@dutchinnovationpark.nl

Volg de raad:
@raadzoetermeer
GemeenteraadZoetermeer
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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.

Nieuwe woningen
in de buurt
en en
Alle (ontwerp)bestemmingsplann
en
waangevraagde en verleende bou
op
u
omgevingsvergunningen vindt
d.nl
overhei

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

Of je nu toe bent aan ontspanning of
inspanning, in Zoetermeer is altijd iets te
beleven. Ook nu Nederland in lockdown
is, zijn er nog genoeg verantwoorde
activiteiten in Zoetermeer veilig te
ondernemen. Vanaf vandaag is een
compleet overzicht van wat Zoetermeer
te bieden heeft te vinden op de nieuwe
website: www.zoetermeerisdeplek.nl.

De website biedt inspiratie, artikelen,
tips, (gast)blogs en een overzicht van al
het aanbod op het gebied van vrije tijd in
Zoetermeer. Denk hierbij aan de thema’s:
uitgaan, winkelen, eten & drinken, cultuur,
natuur, sporten en wandel- en fietsroutes.
Thuisblijf tips en activiteiten
‘Een frisse neus halen in de natuur, een

maaltijd bestellen bij je favoriete restaurant
of de stad ontdekken met één van de
stadswandelingen’, zegt wethouder
Margreet van Driel van Citymarketing &
Evenementen, ‘Zoetermeer heeft heel
veel groen, waardoor je dicht bij huis het
gevoel van lekker buiten in de natuur kunt
ervaren. Op de nieuwe website staan
alle fijne natuurgebieden. Maar ook de

agenda met de online evenementen die nu
georganiseerd worden om het thuisblijven
wat aangenamer te maken’.

Meldingen openbare ruimte
www.zoetermeer.nl/contactformulier
Spoedmeldingen:
tussen 17.00 - 08.00 uur en in het
weekend 14 079

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

De website is er voor inwoners van
Zoetermeer en is - als de lockdown voorbij
is - ook de plek waar bezoekers van buiten
de stad alle informatie kunnen vinden over
wat er in Zoetermeer te doen is.

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

Wegwerkzaamheden
www.zoetermeer.nl/wegwerkzaamheden

Meldpunt Bezorgd, tijdens kantooruren
088 - 900 4000
Contact redactie
redactie@zoetermeer.nl

