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Gratis kaarten theatervoorstelling
‘Zoetermeer 60 jaar New Town’
Dit jaar is het 60 jaar geleden dat
Zoetermeer werd aangewezen
als groeistad. Om dit jubileumjaar
‘Zoetermeer 60 jaar New Town’ met
de hele stad te vieren organiseert de
gemeente Zoetermeer op 31 mei een
voorstelling in het Stadstheater met een
parade aan Zoetermeerse talenten. U
bent er toch ook bij? Bestel vanaf 17
mei, 14.00 uur uw gratis kaarten via het
Stadstheater Zoetermeer.
Programma
Vanaf 20.15 uur nemen Zoetermeerse
zangers, dansers en muzikanten het
publiek mee op een reis door het
heden, het verleden en de toekomst
van Zoetermeer. We horen en zien hoe
het dorp van toen de stad van nu werd.
Burgemeester Michel Bezuijen neemt u
mee in welke mooie ontwikkelingen er nog
volgen. Onder andere Cadenza Theater,
Dansis, Louise de Zeeuw en Femke

Bussman treden deze avond op. Het
Theaterorkest begeleidt alle talenten onder
leiding van Timo Pronk. De voorstelling
duurt tot ongeveer 21.30 uur. Aansluitend is
er een openbare receptie in de theaterfoyer.
Hier kan men elkaar onder het genot van
een hapje en drankje ontmoeten.
Bestel uw gratis kaarten
Vanaf dinsdag 17 mei, 14.00 uur kunt u
gratis kaarten bestellen via
www.stadstheater.nl. Wilt u een
rolstoelplaats? Neem dan contact op met
de servicebalie van het Stadstheater. U
kunt per persoon maximaal 2 kaarten
bestellen en op is op.
60 jaar New Town
Meer informatie over de voorstelling en
andere activiteiten in het jubileumjaar
‘Zoetermeer 60 jaar New Town’ zijn te
vinden via www.zoetermeerisdeplek.nl/
zoetermeer-60-jaar-new-town.

Waar let u op als u rookmelders koopt?
Het advies is om een goedgekeurde
rookmelder te kopen met een batterij
die 10 jaar meegaat. Dan hoeft u een

lange tijd geen batterijen te wisselen.
Een goedgekeurde rookmelder herkent
u aan het Europese keurmerk EN 14604.
Wilt u maximale veiligheid? Koop dan
draadloos koppelbare melders. Als er dan
één rookmelder afgaat, gaan de andere
rookmelders in huis ook af. Zo hoort u
door het hele huis het alarm.
Hoe brandveilig is uw woning?
De Veiligheidsregio Haaglanden biedt
gratis huisbezoeken aan. Samen met een
brandweerambassadeur loopt u door uw
woning om een brandveiligheidschecklist

Jaarstukken 2021
ter inzage
De concept jaarstukken 2021 liggen
ter inzage. De raad stelt deze in de
vergadering van 13 juni 2022 vast.
Wilt u de jaarstukken bekijken?
U kunt ze vinden op
www.zoetermeer.nl/jaarverslagen. U
kunt ook een afspraak maken om de
stukken in te zien bij het Publieksplein
aan de Engelandlaan 502. Voor meer
informatie kunt u bellen naar 14 079.

Gratis speelgoed
uitzoeken

Rookmelders verplicht in uw woning vanaf 1 juli
Rookmelders in huis hebben: dat is
vanaf 1 juli 2022 verplicht in Nederland.
De rookmelderverplichting geldt voor
zowel koop- als huurhuizen. Heeft u
nog geen rookmelders? Dan is dit het
moment om ze aan te schaffen. Op iedere
woonverdieping en in besloten ruimtes
waar een vluchtroute doorheen loopt,
dient een rookmelder te hangen.

12 mei 2022

Moet u op de kleintjes letten? Heeft u
weinig geld om speelgoed
te kopen voor uw kind of kleinkind?
Iedere laatste dinsdag van de maand
zijn Speelgoedbank IKROS en het
Meerpunt in het Wijklab Seghwaert.
Daar kunt u als (groot)ouder met
een ZoetermeerPas of MeVe-pas
uw kind(eren) inschrijven om gratis
speelgoed uit te zoeken. De kleine kan
dan ter plekke speelgoed uitzoeken of
later op de locatie van Speelgoedbank
IKROS in Meerzicht.

af te werken. U krijgt tips over de juiste
plaats voor een rookmelder, vluchtroutes,
veilig opladen en nog veel meer.
U kunt zich aanmelden voor een gratis
huisbezoek via
www.vrh.nl/aanvraag-huisbezoek.
Vragen over
rookmelders en
de rookmelderverplichting
Scan deze QRcode voor meer
informatie:

Kom Erbij
Festival 11 juni
Nieuw: het Kom Erbij Festival in
Zoetermeer! Op zaterdag 11 juni is
dit festival ‘gratis’ te bezoeken op de
Markt en rondom het Dobbe-eiland.
Met een groot scala aan sportieve
activiteiten is dit hét festival voor
jongeren tussen de 12 en 25 jaar. Zij
kunnen hier na de coronapandemie
weer in beweging en verbinding
komen. Jongeren kunnen zich uitleven
met onder andere: straatvoetbal,
kickbox clinic, Formule 1 gaming en
banden wisselspel, bootcamp clinic,
duiken, VR-gaming, dansworkshops en
een Striker Wipe Out attractie. Kijk ook
op www.komerbijfestival.nl.

Voorjaarskermis
De voorjaarskermis komt er weer aan.
Van zaterdag 21 mei tot en met zondag
29 mei op het evenemententerrein
bij Silverdome aan de Van der
Hagenstraat. Dagelijks kunt u van
14.00 tot 23.00 uur genieten van alle
attracties. Wilt u graag naar de kermis,
maar zijn er daar te veel prikkels, licht
en geluid? Kom dan op zaterdag 21
mei en zaterdag 28 mei tussen 13.00 en
15.00 uur naar de prikkelarme kermis.
Attracties
Ook dit jaar zijn er allerlei leuke en
spannende attracties. Draai lekker door in
de Mega Polyp, schud heen en weer in de
Body Shake of kom springen op de Beach
Jumper. Stil uw trek met bijvoorbeeld een
patatje, churros of poffertjes.
Foto: Carlo Putter
Prikkelarme kermis
De gemeente vindt het belangrijk dat
iedereen van de kermis kan genieten.
Daarom is er op zaterdag 21 mei en
zaterdag 28 mei tussen 13.00 en 15.00

uur een prikkelarme kermis. Tijdens twee
prikkelarme uren worden geluids-, rook-,
en lichteffecten zachter of helemaal uit
gezet. Ook gaan de attracties langzamer,

voor zover dat mogelijk is. Om alles
goed te laten verlopen zijn er vrijwilligers
aanwezig en staat er buiten een EHBOpost.

VOLG DE GEMEENTE ZOETERMEER:
facebook.com/gemeentezoetermeer
twitter.com/gemzoetermeer
@gemeentezoetermeer

Van de gemeenteraad
Denk & doe mee
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 de persoon zelf of de politieke partij benaderen. Alle
contactgegevens vindt u op
www.zoetermeer.nl/gemeenteraad.
Mail of brief
Heeft u een vraag aan de gemeenteraad, wilt u de raad
iets laten weten of bijvoorbeeld ergens voor uitnodigen?
Stuurt u dan een mail aan griffie@zoetermeer.nl. U kunt

ook een brief sturen aan Gemeente Zoetermeer ter
attentie van de gemeenteraad, Postbus 15, 2700 AA
Zoetermeer.

De actuele vergaderdata, agenda’s en stukken vindt u in
het raadsinformatiesysteem iBabs op www.zoetermeer.nl/
gemeenteraad.

Spreekrecht
Het is mogelijk om bij raads- en commissievergaderingen
gebruik te maken van uw spreekrecht. Kijk eens op
www.zoetermeer.nl/gemeenteraad voor meer informatie.

Ontvangt u de nieuwsbrief al?
Op www.zoetermeer.nl/gemeenteraad kunt u zich
aanmelden 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!

Vergadering bijwonen
Wilt u wel eens weten hoe het er nou aan toegaat
tijdens een raads- of commissievergadering? Neemt u
dan gerust een keer plaats op de publieke tribune om
de vergadering vanaf daar te volgen. U bent van harte
welkom.

Volg de raad
@raadzoetermeer
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
Wegwerkzaamheden
	www.zoetermeer.nl/
wegwerkzaamheden

Zoetermeer is de plek
De leukste
activiteiten!
Dit is de plek.

14
Queen Must Go
mei
On – Poppodium
Boerderij
Zaterdag 14 mei om 20:30
treedt de band Queen Must
Go On op bij Poppodium
Boerderij! Queen Must Go On
is de overtuigende winnaar van
het SBS-programma ‘The
Tribute, Battle of the Bands’.
Jury en publiek werden omvergeblazen door de performance
en energie en het enorme
bereik van zanger Ward
Palmen.

15
Checkpoint
mei
theater - Vetter
dan ooit –
Stadstheater
Op zondag 15 mei komt
Checkpoint theater terug met
de grootste, vetste en meest
spectaculaire show ooit! Een
show vol ontploffingen, interactie en zeer spectaculaire
tests die nog nooit eerder in
een theater zijn uitgevoerd.
Voor iedereen zijn er veiligheidsbrillen en gehoorbeschermers en dan gaat het van start:
doe mee op het toneel met
verschillende tests!

Een overzicht van activiteiten, evenementen,
voorstellingen en concerten in de stad vindt u in
de UITagenda op
www.zoetermeerisdeplek.nl/
agenda.

WIST U DAT?
Wist u dat Molen De Hoop
dit jaar 125 jaar bestaat? De
bouw startte in 1897 en tot
circa 1935 maalde Molen de
Hoop op windkracht. Naast
de molen was een maalderij
gebouwd die op 22 mei
1978 volledig afbrandde.
De molen bleef gelukkig
gespaard. Een actie van het
Zoetermeerse bedrijfsleven

Meldpunt Bezorgd, tijdens kantooruren
088 - 900 4000
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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kon voorkomen dat de
molen verloren ging.
Stichting Molen De Hoop
werd opgericht en kocht de
molen voor een gulden van
de gemeente Zoetermeer.
Diverse acties en donaties
maakten het in de jaren ’80
mogelijk dat de molen kon
worden gerestaureerd tot
het huidige monument.

Nationale Molendag
Zaterdag 14 mei is het
Nationale Molendag.
Verschillende activiteiten vinden dan plaats bij Molen De
Hoop aan de Eerste
Stationsstraat. Tussen 9.00 en
11.00 uur is er een gezellig
Ammerlaan Molenontbijt. U
kunt zowel beneden rond de
molen zitten als boven op de
stelling. Het ontbijt bestaat uit
verse broodjes van Bakker
Ammerlaan! Vanaf 13:00 kunt u
een rondleiding volgen door
de molen. Kijk op
www.molendehoopzoetermeer.nl

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

Dit mooie plaatje van de skyline van
Zoetermeer is gemaakt door
Instagramgebruiker @brianvheul.
Wat is uw favoriete plek in Zoetermeer? Deel de
foto met #Zoetermeerisdeplek op Instagram en
misschien komt de foto hier binnenkort voorbij.

voor meer informatie over de
Nationale Molendag!

www.zoetermeerisdeplek.nl

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

@zoetermeerisdeplek

Bureau Citymarketing via ditisdeplek@zoetermeer.nl

WAT MAAKT ZOETERMEER VOOR U
DÉ PLEK?
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
Citymarketing Zoetermeer? We gaan
graag met u in gesprek via e-mailadres
ditisdeplek@zoetermeer.nl!

