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Architectuurwandeling
Meerzicht Hoog
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Een nieuwe week betekent weer
een nieuwe architectuurwandeling!
Hoogbouw of laagbouw. Meer of
polder. De woonwijk Meerzicht was
een wijk vol experimenten. Dit leverde
zeer gevarieerde en opvallende
architectuur op.
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Tijdens deze afwisselende route komt
u langs gevarieerde bouwwerken,
van kantoorgebouwen tot woningen.
Daarnaast ontdekt u de verschillende
boerderijen in de wijk, waaronder
een boerderij die verbouwd is tot
cultuurpodium, en de overdekte indoor
speeltuin. Voor iedereen zit er wat
tussen! De route is 4 - 9 km en begint
bij RandstadRail halte Voorweg Laag.
Onderweg een mooie foto gemaakt?
Deel ‘m met #Zoetermeerisdeplek.
Meer informatie en de wandelkaart vindt
u op www.zoetermeerisdeplek.nl

Wees alert bij een
NL-Alert

Klaar om te stemmen?
Over een paar dagen gaan de stembureaus open voor de
Tweede Kamerverkiezing. Alle informatie over de locaties
en openingstijden van de stembureaus, briefstemmen voor
70+ en andere informatie over de verkiezingen vindt u op
onze website www.zoetermeer.nl/verkiezingen. Ook staat
de informatie op de achterkant van de kandidatenlijst die u
thuis krijgt. Bent u er helemaal klaar voor? Let op de uiterste
datum waarop u nog onderstaande zaken kunt regelen. Veel
kan nog tot vrijdag 12 maart 17.00 uur aangevraagd worden.
Geen stem(plus)pas ontvangen, een beschadigde pas of pas
kwijt? Vraag een vervangende stempas aan. Stemmen in een
andere gemeente? Vraag een kiezerspas aan.
Passen aanvragen kan tot uiterlijk 12 maart 17.00 uur via de
website of mondeling bij de gemeente.
U bent 70+ en u heeft uiterlijk 11 maart de tweede envelop
met de documenten voor het briefstemmen niet ontvangen of
bent u die kwijt?
U kunt een nieuwe envelop ophalen vóór woensdag 17
maart 21.00 uur bij het Stadhuis of bij een van de briefstem
afgiftepunten in Rokkeveen of Oosterheem (adressen en
openingstijden vind u op de website).
Tot wanneer kunt u uw briefstemmen inleveren?
U kunt uw briefstem per post versturen; stop de envelop dan
vóór vrijdag 12 maart 17.00 uur in de brievenbus. U kunt de
envelop ook afgeven bij een briefstem afgiftepunt. Heeft u vragen
over briefstemmen? U kunt bellen met het publieksnummer
0800-1351. Het nummer is 7 dagen per week bereikbaar van
8.00-20.00 uur.

Hoe kunt u iemand anders voor u laten stemmen?
Dat kan op twee manieren. Bij een onderhandse volmacht moet
uw stempas op de achterkant worden ondertekend door zowel
u als degene die uw stem voor u uitbrengt. Daarnaast heeft deze
persoon een kopie nodig van uw ID-bewijs. Dit mag ook een
goed leesbare afbeelding zijn op een smartphone of tablet. Deze
persoon kan alleen voor u stemmen op het moment dat hij/zij zelf
stemt.
Een schriftelijke volmacht kunt u aanvragen via de website. Het
formulier moet vóór 12 maart 2021 17.00 uur door de gemeente
ontvangen zijn. Kijk voor meer informatie op de website
www.zoetermeer.nl/verkiezingen.

De overheid zet NL-Alert steeds vaker in
om u bij een noodsituatie te waarschuwen en te informeren. Bijvoorbeeld bij
een grote brand. U ontvangt NL-Alert
op uw mobiele telefoon. Hiervoor hoeft
u niets te doen. Als er een NL-Alert op
uw mobiel binnenkomt, hoort u een hard
en doordringend alarmgeluid. Dat klinkt
anders dan een normaal bericht. Ontvangt u een NL-Alert? Lees het bericht
meteen, kom in actie en help anderen.
NL-Alert waarschuwt en informeert u
over noodsituaties, bijvoorbeeld bij een
grote brand, gifwolk of noodweer. In
een NL-Alert staat wat er aan de hand
is, wat u moet doen en waar u meer
informatie kunt vinden. Bij een grote
brand kunt u bijvoorbeeld een bericht
krijgen om uw ramen en deuren te
sluiten en de mechanische ventilatie uit
te zetten. Of u krijgt een bericht om uw
directe omgeving zoals buren, vrienden
of familie te informeren. Bijvoorbeeld via
de groepsapp van uw buurt. Voor meer
informatie over NL-Alert kijkt u op
www.nl-alert.nl

Gaat u naar het winkelcentrum?
Houd afstand en vermijd drukte!
Nu de coronamaatregelen wat
versoepelen, zien we het drukker
worden in de winkelcentra en op de
warenmarkten. Het naleven van de
basisregels blijft belangrijk om het virus
onder controle te houden.

er op dat u uw fiets parkeert in de daarvoor
bestemde fietsenrekken. Parkeer uw fiets
niet voor de winkelgevels.
Alleen samen krijgen we corona onder
controle!

Verdere versoepelingen van de
lockdown nog niet verantwoord

Kleine aanpassingen
Er worden wel al kleine aanpassingen
gedaan op een aantal maatregelen. Zo
mogen bewoners van verpleeghuizen die
gevaccineerd zijn, twee bezoekers per

Op maandag 15 maart 2021 vergadert de gemeenteraad. De vergadering begint om
20.00 uur en wordt digitaal gehouden. U kunt deze raadsvergadering volgen via de
internetuitzending.

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).

Fietsverbod
Sinds de coronatijd geldt in de Dorpsstraat
een fietsverbod, van maandag tot en met
zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur. Het
fietsverbod staat met borden aangegeven.
In het Stadshart gold al een fietsverbod. De
fiets aan de hand meenemen mag wel. Let

Mogelijke versoepelingen vanaf 31 maart
Het kabinet kijkt wel al vooruit. Vanaf 31
maart is er mogelijk meer ruimte voor
versoepeling. Hierbij kunt u denken aan
het openen van terrassen en winkels
onder strikte voorwaarden. Op 23 maart,
in een volgende persconferentie, wordt er
duidelijk wat er na 30 maart mogelijk is.

15 februari raadsvergadering

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 of terugkijken op een moment
dat het u uitkomt.

Gaat u boodschappen doen? Geef elkaar
de ruimte, kom op rustige momenten en
houd 1,5 meter afstand. Vermijd drukke
plekken en volg de instructies op. In het
Stadshart en in de Dorpsstraat zijn vaste
looprichtingen. Volg de pijlen op het
wegdek voor de juiste looprichting.

Het kabinet gaf maandagavond in de
persconferentie aan dat het nog niet
mogelijk is om de lockdown verder te
versoepelen. Er raken namelijk nog
steeds te veel mensen besmet met het
coronavirus en de druk op de ziekenhuizen is nog te hoog. Alle huidigen
maatregelen worden daarom verlengd
tot en met 30 maart. De avondklok is
verlengd tot en met 15 april.

Van de gemeenteraad

dag ontvangen in plaats van één. Deze
aanpassing gaat per direct in. Vanaf 16
maart is ook zwemles weer mogelijk voor
kinderen tot en met 12 jaar en mogen
volwassenen van 27 jaar en ouder weer
buiten op sportaccommodaties met
maximaal 4 personen sporten. Ook zijn
er enkele aanpassingen gedaan voor
het winkelen op afspraak. Wilt u meer
weten over de aanpassingen van de
maatregelen? Kijk dan op de website
www.rijksoverheid.nl/corona.
Corona vaccinaties
Inmiddels hebben meer dan 1 miljoen
mensen een coronaprik gehad. Steeds
meer Zoetermeerders krijgen een oproep
van de GGD om zich te vaccineren. Dit
gaat via de huisarts of bij de priklocatie in
Den Haag. Het is begrijpelijk als u vragen
heeft. U vindt de meest gestelde vragen
op www.coronavaccinatie.nl. Ook ziet u
wanneer welke groep aan de beurt is en
wie welk coronavaccin krijgt. Voor vragen
kunt u ook bellen naar 0800-1351.

Denk & doe mee
Als u niet in beeld wilt komen tijdens het inspreken, kunt u de gemeenteraad een brief
of e-mail sturen via griffie@zoetermeer.nl.
Raadsleden denken graag met u mee. Voor een persoonlijk gesprek kunt u altijd
een afspraak maken met een van de raadsleden, commissieleden of fracties. U kunt
hiervoor het beste de persoon zelf of de fractie benaderen. Alle contactgegevens vindt
u op www.raadzoetermeer.nl. Meldt u zich hier ook aan voor de nieuwsbrief van de
raad. Dan ontvangt u na elke raadsvergadering het laatste nieuws over de besluiten
van de gemeenteraad per e-mail. Tenslotte is de gemeenteraad er voor u!
Volg de raad:
@raadzoetermeer
GemeenteraadZoetermeer

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

Beginnen met verduurzamen
was nog nooit zo makkelijk

Zet de eerste stap met deze webinars
Meer weten over het verduurzamen en
energie besparen in huis? Vanaf 25 maart
organiseert Energieloket Zoetermeer
in samenwerking met de gemeente
Zoetermeer vier webinars waarin we
u op weg helpen. Meldt u aan en kom
erachter wat uw mogelijkheden zijn.
Energieloket Zoetermeer is er om
bewoners te helpen met verduurzaming en
energiebesparing. Wij bieden u vrijblijvend
advies en informatie zodat het makkelijker
wordt om uw woning te verduurzamen.

• Duurzaam energie opwekken, donderdag
8 april van 20:30 tot 21:30
• Verduurzamen met mij VvE, donderdag
20 mei van 20:00 tot 21:00
Benieuwd naar wat u kan doen voor uw
woning en hoe wij u hierbij kunnen helpen?
Meldt u dan aan via de website
www.energieloketzoetermeer.nl/activiteiten
of scan de QR-code. Vanuit uw luie
stoel de eerste (of volgende) stap zetten
naar energiebesparing, wie wist dat een
duurzaam leven zo makkelijk kon zijn?

Om u hiervan te voorzien, organiseert
Energieloket Zoetermeer een viertal
webinars. Data en tijden zijn als volgt:
• Isoleren, donderdag 25 maart van 20:00
tot 21:00
• Duurzaam verwarmen, donderdag 8 april
van 19:30 tot 20:30

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
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Laat uw stem horen

Laat uw mening horen en kom
inspreken!
U heeft vast wel eens het idee dat de
gemeente een besluit wil nemen waar
u zelf heel anders over denkt. Een
bouwplan, verandering van een weg of
nieuwe regels voor hulpmiddelen. Als
u wilt dat de gemeenteraad een ander
besluit neemt, dan kunt u dit zelf aan de
raad vertellen. U kunt zich aanmelden
als inspreker en uw mening geven tijdens een vergadering van commissies
of raad. De gemeenteraad is blij als
u dit doet, want de raadsleden willen
graag weten wat er in de stad leeft. En
uw mening telt. Met uw inbreng kunnen
raadsleden nog betere afwegingen maken bij het nemen van besluiten.

Als inwoner van Zoetermeer kunt u invloed uitoefenen op besluiten van de
gemeenteraad. Afgelopen maanden hebben we gezien dat inwoners die het niet eens
zijn met verschillende besluiten in actie komen. De gemeenteraad juicht dit toe. Er
zijn verschillende manieren om te laten weten dat u het ergens niet mee eens bent of
dat u zelf een initiatief in wilt dienen. Maak hier ook gebruik van. Wij wachten op uw
reacties.

Het referendum: invloed op
genomen besluiten
Afgelopen tijd hebben inwoners van
Zoetermeer ervoor gezorgd dat er een
referendum komt over het afval- en
grondstoffenbeleid. Dit referendum
kan er uiteindelijk toe leiden dat het
besluit wordt aangepast. Maar wat is
nu precies zo’n referendum?
Een referendum lijkt op verkiezingen, maar
het is net anders. Bij verkiezingen stem
je op een volksvertegenwoordiger en bij
een referendum stem je voor of tegen
een besluit dat door de gemeenteraad is
genomen. In ieder raadsbesluit staat of er
wel of geen verzoek tot een referendum
kan worden ingediend. Indien wel, dan is
het besluit ‘referendabel’. Dat betekent
dat inwoners die het niet eens zijn met
het genomen besluit een verzoek tot een
referendum kunnen indienen. Maar er zijn
wel voorwaarden aan verbonden.
Om een referendum te kunnen starten,
moet er eerst een ‘voorlopig verzoek
tot een referendum’ worden ingediend.

Daarvoor zijn in Zoetermeer tussen de
300 en 350 digitale handtekeningen
nodig. Als dat lukt, keurt het college van
burgemeester en wethouders het verzoek
goed en kunnen de aanvragers verder
met het officiële verzoek. Ze kunnen
binnen zes weken bij de gemeenteraad
een definitief verzoek indienen voor het
houden van een referendum. Hiervoor
zijn de digitale handtekeningen nodig
van ten minste vijf procent van de
kiesgerechtigden. In Zoetermeer zijn dat
er ongeveer 5.000. De gemeenteraad
beslist daarna of het referendum over
het beleidsonderwerp er kan komen
en stelt een datum vast waarop dit zal
plaatsvinden.
Als het referendum wordt gehouden, is
de uitslag pas geldig als meer dan 30%
van de kiesgerechtigden ook echt gaat
stemmen en aangeeft of ze voor of tegen
zijn. Meer weten? Kijk dan op onze site
www.raadzoetermeer.nl.

Schroom niet en neem contact op
Alle vergaderingen van de gemeenteraad en raadscommissies zijn via
internet live te volgen. Terugkijken kan natuurlijk ook. Als u niet in beeld wilt
komen tijdens het inspreken, kunt u de gemeenteraad een brief of e-mail
sturen. Voor een persoonlijk gesprek kunt u natuurlijk ook altijd een afspraak
maken met een van de raadsleden, commissieleden of fracties. U kunt hiervoor het
beste de persoon zelf of de fractie benaderen. Schroom niet om dat gewoon te doen.
Raadsleden denken graag met u mee. Alle contactgegevens, maar ook meer informatie
vindt u op www.raadzoetermeer.nl. Meldt u zich hier ook aan voor de nieuwsbrief.
Dan ontvangt u na elke raadsvergadering het laatste nieuws over de besluiten van de
gemeenteraad per e-mail. Tenslotte is de gemeenteraad er voor u!
@raadzoetermeer
GemeenteraadZoetermeer
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Commissievergaderingen
Er zijn drie verschillende commissievergaderingen: Plenair, Stad en Samenleving. In
de commissie Plenair wordt over algemene
zaken gesproken. In Stad wordt alles besproken dat met stenen, bouwen, straten,
huizen en dergelijke te maken heeft. Bij
Samenleving komt alles aan bod wat
met mensen te maken heeft, zoals zorg,
onderwijs en welzijn. In deze vergaderingen
worden voorstellen inhoudelijk besproken
en wordt besloten of een voorstel door kan
naar de vergadering van de gemeenteraad
om er een besluit over te nemen.
Als u wilt dat uw mening mee wordt
genomen, kunt u bijvoorbeeld in een van
de commissievergaderingen uw verhaal
vertellen. Dan kunnen de commissieleden
dat in de vergadering bespreken. Als u dat
pas bij de raadsvergadering doet, hebben
raadsleden vaak al besloten wat ze van het
onderwerp vinden.
Meestal spreken inwoners of vertegenwoordigers van instellingen of organisaties
in over een onderwerp dat op de agenda
staat om te benadrukken waarom een
besluit wel of niet genomen zou moeten
worden, maar dat hoeft niet. Als inspreker
kunt u over bijna alle onderwerpen het
woord voeren.

Spannend
U hoeft niet heel erg goed te kunnen
voordragen of voorlezen om uw verhaal
te kunnen vertellen. Iedereen begrijpt
dat het best spannend is om vanachter
een computer (vanwege corona zijn de
vergaderingen digitaal) aan een groep
mensen iets te vertellen. Als u een
onderwerp belangrijk vindt, moet u het
gewoon doen. Op de website staan
bovendien tips hoe u zich het beste
kunt voorbereiden. Of kijk eens een
vergadering terug hoe andere insprekers
het deden.
Vragen stellen
Als de vergadering is begonnen en het
uw beurt is om in te spreken, geeft de
voorzitter van de vergadering u het
woord. U kunt dan in maximaal vijf
minuten vertellen wat u aan het hart gaat
of waarover u zich bijvoorbeeld zorgen
maakt. Als u in een commissievergadering
inspreekt, kunnen commissieleden u
bovendien ook vragen stellen. In een
raadsvergadering mag dit niet.
Spreken ‘via de voorzitter’
U heeft het vast wel eens op televisie
gezien bij politieke debatten; het spreken
‘via de voorzitter’. Zo gaat het ook bij
commissie- en raadsvergaderingen.
Raads-, commissie- en collegeleden
spreken elkaar ook niet aan bij hun
voornaam, mogen niemand beledigen
of onbetamelijke dingen zeggen. Deze
gedragsregels gelden ook voor insprekers.
Ze zijn er om te zorgen dat iedereen
zich veilig voelt en dat het echt over het
onderwerp gaat. Dat is dus ook in uw
belang.
Meer weten?
Denkt u erover om een keer te gaan
inspreken? Op www.raadzoetermeer.nl
onder ‘Denk & doe mee – inspreken’ vindt
u meer informatie.

Burgerinitiatief:
zelf een voorstel doen
Met een burgerinitiatief kunt u een
onderwerp of een voorstel op de
agenda van de gemeenteraad plaatsen.
De gemeenteraad is dan verplicht om
over dit onderwerp te praten.
De gemeenteraad Zoetermeer vindt het
burgerinitiatief erg belangrijk, omdat
inwoners van Zoetermeer hiermee luider
hun stem kunnen laten horen. U kunt
een burgerinitiatief indienen als u in
Zoetermeer woont en 14 jaar of ouder
bent. Ook moet u tien handtekeningen
verzamelen van andere mensen die in
Zoetermeer wonen en het met u eens
zijn. Het burgerinitiatief kan over allerlei
onderwerpen gaan die voor de stad
belangrijk kunnen zijn. Een voorbeeld is

het burgerinitiatief ‘Zoetermeer ballonvrij’
dat ervoor gezorgd heeft dat er geen
ballonnen meer mogen worden opgelaten
in Zoetermeer.
Er zijn wel een paar dingen die niet
kunnen: het onderwerp mag niet over
een privézaak gaan en ook moet de
gemeenteraad over dit onderwerp gaan.
Daarnaast mag het onderwerp het
afgelopen jaar niet in de gemeenteraad
besproken zijn.
Wilt u een burgerinitiatief indienen? Op
www.raadzoetermeer.nl onder ‘Denk &
doe mee – burgerinitiatief’ kunt u meer
informatie vinden.

