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Heeft u de nieuwjaarstoespraak van
de burgemeester al gezien?
Ook dit jaar kan de
nieuwjaarsvoorstelling- en receptie
van de gemeente Zoetermeer helaas
door de coronamaatregelen niet
doorgaan. De nieuwjaarstoespraak
van burgemeester Michel Bezuijen is
ook dit jaar daarom digitaal te lezen,
te zien en te luisteren
via een videoboodschap
op www.zoetermeer.nl/
nieuwjaarstoespraak.

Sporten voor jeugd
Het kabinet heeft ook besloten om
het sporten voor jeugd tot en met 17
jaar te versoepelen vanaf dinsdag 11
januari. Het is voor de jeugd dan weer
mogelijk om tot 20.00 uur buiten te
sporten.
Op 14 januari kijkt het kabinet opnieuw
naar de geldende coronamaatregelen.
Meer informatie? Kijk op
www.rijksoverheid.nl/corona.

Ook dit jaar
eerste en/of
tweede prik in het
stadhuis
Heeft u nog geen eerste of tweede
prik tegen corona gehaald? Dan kunt
u deze ook dit jaar op woensdagen
op het Stadhuis-Forum halen. U hoeft
hiervoor geen afspraak te maken. De
priklocatie op het stadhuis is vanaf
5 januari elke woensdag open van
9.00 tot 16.00 uur. U kunt gewoon
langskomen bij de ingang van het
Stadhuis-Forum aan het perron van
de RandstadRail. Vergeet niet om uw
identiteitskaart of paspoort mee te
nemen en een mondkapje te dragen.

Basisscholen,
middelbare scholen en
buitenschoolse opvang
gaan weer open
Op maandag 10 januari gaan de
basisscholen, middelbare scholen en
scholen voor speciaal onderwijs weer
open. Ook de buitenschoolse opvang
gaat weer open. Op de scholen
gelden dezelfde regels als voor de
kerstvakantie. Dit geldt niet voor het
mbo, hogescholen en universiteiten.
Hier wordt online onderwijs gegeven
vanwege een toename van het
aantal besmettingen in deze
leeftijdscategorie.
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Banner voor partners Sportakkoord
Zoetermeerders in beweging
krijgen en houden, dat is het
doel van het Sportakkoord
Zoetermeer. Van jong tot
oud, in een groep tot buiten
bewegen in de openbare
ruimte. Het maakt niet uit
waar en hoe, bewegen is
belangrijk voor iedereen.
Ruim tachtig organisaties
zijn inmiddels partner van dit
sportakkoord. Om deze verenigingen en
organisaties te bedanken krijgen ze een
banner. Wethouder Ingeborg ter Laak
overhandigde daar één van.
Banners
Met deze banners willen we de partners
bedanken voor hun inzet om zoveel
mogelijk mensen in beweging te brengen.
Handig voor presentaties of gewoon
om ergens een mooi plekje in de eigen
organisatie te geven. Helaas was het
niet mogelijk om deze uit te reiken bij
een feestelijke jaarafsluiting. Om die

reden zijn de eerste tien
banners aan de voordeur
overhandigd. Wethouder
Ingeborg ter Laak was
aanwezig bij het bezoek aan
Motion beroepscollege waar
zij de banner overhandigde
aan directeur Jaco Molendijk.
Sportakkoord
Het Sportakkoord is dus bedoeld
om zoveel mogelijk inwoners uit
Zoetermeer in beweging te brengen
en houden. Vooral vernieuwende
initiatieven en plannen krijgen (financiële)
ondersteuning. Denk bijvoorbeeld aan
het opstarten van een nieuw sportaanbod
voor ouderen of mindervaliden, of een
nieuwe samenwerking. In 2021 zijn er
bijna veertig projecten op deze manier
ondersteund. Wilt u meer weten over het
Sportakkoord Zoetermeer? Kijk dan op
www.sportakkoord-zoetermeer.nl
of mail naar
coordinator@sportakkoord-zoetermeer.nl.

Innovatie voor beroepsonderwijs in Zoetermeer

Boosterprik op afspraak
Als u al aan de beurt bent voor een
boosterprik, kunt u een afspraak
maken via www.coronavaccinatieafspraak.nl. Deze prikken worden
in Zoetermeer gezet op de
Boerhaavelaan 33. Let op: een
boosterprik is alleen op afspraak.
De locatie is toegankelijk voor
mindervaliden. De GGD heeft een route
aangegeven die veilig begaanbaar is.

IkPas: Doet u
ook mee aan een
DryJanuary?
Wat zijn uw doelen voor 2022? Begin
het jaar goed en gezond door deel
te nemen aan de IkPas challenge!
IkPas is een jaarlijkse en landelijke
campagne om tijdelijk geen
alcohol te drinken. De challenge
is begonnen op 1 januari en duurt
de hele maand. Ook wethouder
Ingeborg ter Laak doet samen met
het bestuur van de GGD Haaglanden
mee aan IkPas.
Deelnemers ervaren veel lichamelijke
voordelen. Ze voelen zich fysiek
fitter, slapen beter en verliezen vaal
gewicht. Wilt u ook deelnemen aan
een alcoholvrije maand? Of bent u
benieuwd naar meer voordelen?
Kijk voor meer informatie op
www.ggdhaaglanden.nl/ikpas of op
www.ikpas.nl.

Zoetermeer zet zich samen met vier onderwijspartners in om een leven lang ontwikkelen, de doorlopende leerlijnen
en hybride onderwijs in de stad verder te brengen. De gemeente Zoetermeer samen met De Haagse Hogeschool,
mboRijnland, het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Smart Technology en het Centrum voor Innovatief Vakmanschap
Welzijn en Zorg de samenwerkingsovereenkomst online ondertekend.
Samen nemen we de belangrijkste economische kernsectoren van
Zoetermeer als uitgangspunt om het aangeboden onderwijs uit te breiden
en daarnaast aansluiting te creëren bij de bestaande ontwikkelingen
binnen deze gebieden: toegepaste IT/ICT & diensten, health, bouw &
installatie en logistiek en handel. Ook streven we naar doorlopende
leerlijnen van middelbaar onderwijs naar mbo, hbo en de arbeidsmarkt.
Onderwijs
In het bijzonder richt de overeenkomst zich op de verdere uitbouw en
versterking van het beroepsonderwijs in IT en Smart Technology. Speciale
aandacht krijgt ook de doorontwikkeling van het Dutch Innovation Park
als dé bedrijfslocatie in de Randstad en de officiële mbo- en hboopleidingslocatie waar een volledig opleidingsprogramma op alle niveaus
wordt aangeboden.

VOLG DE GEMEENTE

ZOETERMEER:
facebook.com/gemeentezoetermeer
twitter.com/gemzoetermeer
@gemeentezoetermeer

Van de gemeenteraad

Alle openbare bekendmakingen vindt u op
overheid.nl/overuwbuurt

Kerstreces

Ontvang alle bekendmakingen in uw buurt via de Omgevings-alertapp
of via de e-mailalert van www.overheid.nl.

Geen vergaderingen tijdens reces
De gemeenteraad is met kerstreces tot en met vrijdag 7 januari 2022. Dit betekent dat
er gedurende deze periode geen raads- en commissievergaderingen plaatsvinden.

Gereserveerde
gehandicaptenplaatsen

Actuele raadsinformatie
Wist u dat u op www.raadzoetermeer.nl de meest actuele informatie over de
gemeenteraad kunt vinden? Neem er eens een kijkje. Alle openbare stukken,
het vergaderoverzicht en (archief van) internetuitzendingen vindt u in het
raadsinformatiesysteem iBabs.

e of
Alle besluiten rondom gereserveerd
erplaatsen
opgeheven gehandicaptenparke
vindt u op www.overheid.nl.

Volg de raad
@raadzoetermeer

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

GemeenteraadZoetermeer

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

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

Dit is de plek.

Nieuwjaars9
jan
concert 2022 –
Ebony Ensemble
Tijdens deze gratis livestream
neemt het Ebony Ensemble u
weer mee in een gevarieerd
programma met de mooiste
muziek van Tsjaikovsky, Bizet,
Gershwin, Ravel en een bijzonder werk van de Zweed
Henryson. Kijk en luister mee
en vergeet voor even Corona!
Ga naar:
www.ebony-ensemble.nl of
naar: https://bit.ly/3sKZPO7
om de uitvoering te volgen.
De uitvoering is op 9 januari te
zien van 15:00 tot 16:30.

Meldpunt Bezorgd, tijdens kantooruren
088 - 900 4000

Wegwerkzaamheden
www.zoetermeer.nl/
	
wegwerkzaamheden

Zoetermeer is de plek
De leukste
activiteiten!

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

Contact redactie
redactie@zoetermeer.nl

Of u nu op zoek bent naar een veelzijdig
vrijetijds- of woningaanbod en of u nu een
ondernemer of student bent: Zoetermeer
is de plek.
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5 tips voor het nieuwe jaar
Het nieuwe jaar is begonnen!
Wilt u 2022 sterk beginnen en
uw goede voornemens laten
slagen? In het nieuwe artikel
op www.zoetermeerisdeplek.nl
hebben we 5 tips voor goede
voornemens en hoe u deze
kunt realiseren op een rijtje
gezet!

Wandelen

Buitensporten

Koffie to-go

Ondanks de coronamaatregelen zijn er gelukkig nog
genoeg manieren om uw
gezonde jaar goed te beginnen. In Zoetermeer vindt u veel
mogelijkheden om buiten te
sporten. Bijvoorbeeld mountainbiken in het Buytenpark,
windsurfen op het Noordelijk
Plassengebied en trainen in
een van de buitensportparken.

Een ontspannen wandeling
maken door een van de zes
recreatiegebieden, 26 stadsparken meer ontdekken over
uw eigen wijk? Ontdek de
uitgestippelde wandelingen,
architectuurwandelingen en
kunstroutes!

Wilt u even bijpraten met een
vriend(in), collega of familielid?
Ontdek de koffie to-go plekjes
in Zoetermeer en spreek gezellig samen af.

het centrum van Zoetermeer
naar nieuwe artikelen! Bekijk
de websites van de verschillende winkels en ontdek de
click & collect mogelijkheden.

Nieuwe hobby?

Wilt u dit jaar duiken in het
leren van een nieuwe skill of
hobby? Van beeldhouden tot
snowboarden, Zoetermeer
heeft een zeer uitgebreid vrijetijdsaanbod. Ontdek bijvoorbeeld het lesaanbod bij CKC &
Partners of de verschillende
(indoor) sportlocaties. U kunt
ondanks de maatregelen alvast
informatie aanvragen over
verschillende lessen.Houd
www.zoetermeerisdeplek.nl in
de gaten voor de laatste tips!

Deze foto met een mooie weerspiegeling
van onder andere de watertoren in
Rokkeveen is gemaakt door Instagramgebruiker
@idej_. Wat is uw favoriete plek in Zoetermeer?
Deel de foto met #Zoetermeerisdeplek op
Instagram en misschien komt de foto hier binnenkort voorbij!

WAT MAAKT ZOETERMEER VOOR U DÉ PLEK?

Winkel lokaal

Wilt u dit jaar goed voorbereid
naar school of werk? Met
nieuwe kantoorartikelen zoals
een 2022 agenda of gloednieuwe outfits? Winkel lokaal in

We nodigen inwoners, bezoekers,
studenten en bedrijven in
Zoetermeer van harte uit om te
laten zien hoe veelzijdig de stad is.
Heeft u vragen over Bureau

www.zoetermeerisdeplek.nl

Heeft u een opmerking, vraag of suggestie? Neem contact op met de redactie van

@zoetermeerisdeplek

Bureau Citymarketing via ditisdeplek@zoetermeer.nl

Citymarketing Zoetermeer? We
gaan graag met u in gesprek via
e-mailadres
ditisdeplek@zoetermeer.nl!

