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De basisscholen en middelbare
scholen zijn weer open
Kinderen kunnen hun vriendjes weer ontmoeten op school! Afgelopen maandag opende de basisscholen, middelbare scholen en
scholen voor speciaal onderwijs weer hun deuren. De buitenschoolse opvang is ook weer open. Ook buiten sporten voor jeugd
tot en met 17 jaar is vanaf afgelopen dinsdag weer mogelijk tot 20.00 uur.
Studenten op het mbo, hbo en
universiteiten krijgen nog steeds online

onderwijs. Het kabinet beslist op vrijdag
14 januari of er versoepelingen komen.

Meer informatie vindt u op
www.rijksoverheid.nl/corona.
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8000 kerstbomen
Helaas vond er ook dit jaar geen
jaarlijkse kerstboominzameling plaats.
Wel hebben we vorige week dagelijks
in de verschillende wijken kerstbomen
opgehaald. In totaal hebben ongeveer
27.000 kg aan kerstbomen opgehaald.
Wist u dat dit ongeveer 8000
kerstbomen zijn? Al deze kerstbomen
worden apart afgevoerd en vervolgens
gecomposteerd.

Vergunning laadkabel elektrische auto
Eind december 2021 informeerden wij
u via deze krant over het aanvragen van
een vergunning voor het leggen van een
laadkabel. Hieronder vindt u nogmaals
de informatie die nodig is voor de
aanvraag. Heeft u in 2021 een vergunning
(ontheffing) gekregen voor het leggen
van een laadkabel voor een elektrische
auto vanaf de woning naar de straat?
Of u heeft voor 1 juli 2021 hiervoor een
investering gedaan? Dan kunt u deze
vergunning in 2022 ook weer aanvragen.

Meldingen
openbare ruimte

Aanvragen
U kunt van 17 januari tot en met 31
maart 2022 een vergunning aanvragen.
Meer informatie hierover vindt u op
www.zoetermeer.nl/laadkabel. Op deze
pagina vindt u ook het aanvraagformulier.

Zit er een stoeptegel los? Rotzooi op
de weg of staat er een lantaarnpaal
scheef? Meld dit dan snel met de
MijnGemeente app. Een foto van de
situatie en een korte omschrijving
zijn genoeg. Zodra de gemeente een
melding heeft ontvangen, nemen we
deze in behandeling.

Extra energie
toeslag voor lagere
inkomens

Bestrijding gladheid

Het rijk stelt geld beschikbaar voor
een eenmalige uitkering van 200
euro voor huishoudens met een lager
inkomen. Het kost even tijd om deze
uitvoering te regelen. Meer informatie
over de inkomensgrens, wie er gebruik
kan maken van de energietoeslag
en hoe inwoners een aanvraag
kunnen doen zal snel beschikbaar
zijn. De gemeente wil in ieder geval
starten met het uitbetalen van de
energietoeslag in het eerste kwartaal
van 2022.

Als gemeente ondernemen we
verschillende acties bij gladheid.
Denk aan het strooien van
hoofdwegen, doorgaande wegen en
fietspaden door strooiwagens. Als
het heeft gesneeuwd wordt ook de
sneeuw aan de kant geschoven. Als
de sneeuw of ijzel langer blijft liggen,
gaan de strooiwagens ook de wijken
in om de overlast te beperken.

Houd de website www.zoetermeer.nl,
onze sociale media kanalen en het
nieuws van de gemeente goed in de
gaten voor meer informatie.

Wat doet de gemeente bij gladheid?
Tips om veilig de weg op
te gaan
Het is natuurlijk het veiligst om met
gladheid niet de deur uit te gaan. Moet
u toch weg?
Op www.zoetermeer.nl/gladheid vindt u
een aantal tips. Ook leest u hier wat u
zelf nog meer kunt doen tegen gladheid.

Wilt u meer weten over de
gladheidbestrijding in Zoetermeer? Of
bent u benieuwd naar de strooiroutes?
Op www.zoetermeer.nl/gladheid vindt u
meer informatie en een overzichtskaart
van de strooiroutes op de hoofdwegen,
de doorgaande wegen en fietspaden.

Alle openbare bekendmakingen vindt u op overheid.nl/overuwbuurt
Ontvang alle bekendmakingen in uw buurt via de Omgevings-alertapp of via de e-mailalert van www.overheid.nl.

Hond los laten
lopen?
Ook de updates van de honden
kaart vindt u op overheid.nl en op
www.zoetermeer.nl/honden

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

MijnGemeente app downloaden
U vindt de app voor iOS of Android
in de appstore of Google Playstore.
Na installatie moeten gebruikers zich
eenmalig aanmelden. Daarna kunt u
vanaf elke plek in de stad een melding
doen. Geen smartphone?
Doe dan een melding via
www.zoetermeer.nl/contactformulier,
of telefonisch via 14 079.

Blijf op de hoogte
Wilt u als eerste op de hoogte blijven
van al het nieuws en de ontwikkelingen
uit de stad? Schrijf u dan in voor de
gratis online nieuwsbrief op
www.zoetermeer.nl/nieuwsbrieven.
U ontvangt het Stadsnieuws dan elke
week als een van de eerste in uw
mailbox. U kunt ons ook volgen op
onze social media kanalen. Zo mist u
nooit iets!

VOLG DE GEMEENTE

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

Van de gemeenteraad
17 januari: vergaderingen
commissies Plenair, Stad en
Samenleving
Op maandagavond 17 januari 2022 vergaderen de
raadscommissies.
De commissie Plenair begint om 19.30 uur, de
commissies Stad en Samenleving om 20.10 uur.
Deze commissievergaderingen vinden digitaal
plaats. U kunt de vergaderingen volgen via de
internetuitzendingen.
Onderwerpen en internetuitzending
Wilt u weten welke onderwerpen worden besproken?
Bekijk dan de meest actuele agenda’s en bijbehorende
stukken in de kalender in het raadsinformatiesysteem

iBabs via www.raadzoetermeer.nl. Hier kunt u de
vergaderingen ook live volgen via internet of terugkijken
(ook met ondertiteling) op een moment dat het u uitkomt.
Spreekrecht
Het is mogelijk om gebruik te maken van het spreekrecht.
Ook inspreken vindt digitaal plaats. 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. Wilt u inspreken? Meer informatie vindt u op
www.raadzoetermeer.nl onder ‘Denk & doe mee’.
Volg de raad
@raadzoetermeer
GemeenteraadZoetermeer

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!

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
Recreatiegebied in Zoetermeer
uitgelicht: Westerpark
Een stad is niet compleet
zonder een groot stadspark.
Het Westerpark is het grootste park van Zoetermeer en
is eerder te omschrijven als
een groot recreatiegebied.
Het vele water in het park
zorgt ervoor dat het gebied
zo groen is. Ook tijdens de
huidige lockdown kunt u hier
genoeg beleven zoals bij de
golfbaan en op de ruiter-,
wandel- en fietspaden. Het
recreatiegebied is afgewisseld met bosgebieden,
bloemrijke graslanden, prachtige houtsingels en de bijzondere Natuurtuin.

Het Westerpark

Het Westerpark in Zoetermeer
heeft een totale oppervlakte
van 225 hectare (450 voetbalvelden!). Vroeger was het een
akkerbouwgebied, tegenwoordig een groot park met een
enorme verscheidenheid in
landschap en plantengroei.

Westerpark Zoetermeer

wandelroute te maken. De
hond mag u uiteraard meenemen, die op sommige plekken
los mag lopen. Door het park
zijn verschillende wandelroutes
uitgezet. Vlakbij ’t Westpunt
starten drie routes, ze zijn
gemarkeerd met rood-, blauwen groengekleurde paaltjes.

Dichte bossen, open vlaktes
vol bloemen, waterpartijen,
eilandjes: het Westerpark verrast en verrukt bij elke bocht
die u om gaat!

Ontspannen en inspannen
Het Westerpark is ideale plek
om in Zoetermeer een lekker
rondje te lopen of een flinke

Fietsen Westerpark

Natuurtuin Westerpark

Natuurtuin Westerpark

De Natuurtuin in het
Westerpark is ongeveer 2 hectare groot en is door water met
een ophaalbruggetje afgesloten van de rest van het park.
Een paradijsje waar verschillende landschappen worden
nagebootst. Zo vindt u er een

poldertje, dijken, een sawa en
akkertjes.

Architectuurwandeling

Het Westerpark is ook onderdeel van de architectuurwandeling van de wijk Meerzicht.
Zowel voor inwoners uit
Zoetermeer als voor de bezoekers van de stad zijn deze wandelingen een verrassende
ontdekkingstocht die u per
fiets of te voet kunt volgen. U
vindt de architectuurwandeling
op www.zoetermeerisdeplek.nl/
wandelingmeerzicht.
Wilt u meer ontdekken over de
natuur in Zoetermeer? Neem
een kijkje op
www.zoetermeerisdeplek.nl/
in-de-natuur!

Bijen- en insectenhotel

www.zoetermeerisdeplek.nl

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

@zoetermeerisdeplek

Bureau Citymarketing via ditisdeplek@zoetermeer.nl

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

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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Doe mee met de fotowedstrijd
van de Spil!
WIN! De Zoetermeerse
fotograaf Glenn
Mitchell nodigt u uit om
uw tijd in lockdown
goed te besteden.
U kunt nog een paar
dagen meedoen aan
de door hem
georganiseerde
fotowedstrijd. Ga naar
buiten met uw telefoon
of fotocamera en start
uw zoektocht naar de
mooiste foto die u kunt maken in Zoetermeer.
Maak een foto van de natuur, de stad, mensen,
dieren of het weer. Stuur je foto vóór 17 januari
8.00 uur ’s morgens digitaal naar wscdespil@
ziggo.nl en vermeld daarbij uw leeftijd. Er zijn
drie leeftijdscategorieën waarin voor de beste
foto’s een leuke prijs zal zijn. De categorieën zijn:
tot 12 jaar, 12 tot 18 jaar en 18+.
De prijsuitreiking is op vrijdag 21 januari via
Zoom (videobellen). De prijswinnaars worden
benaderd via e-mail met een Zoomlink om digitaal aan te kunnen sluiten.
Spelregels:
• U levert een eigen gemaakte foto in.
• Die gemaakt is in Zoetermeer.
• Tussen 22 december en 17 januari.
• Passend binnen één van de vijf genoemde
categorieën!

