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Opvang Oekraïense vluchtelingen
aan het Bredewater
Het gebouw aan het Bredewater 22 is
een opvanglocatie voor Oekraïense
vluchtelingen. Het onderkomen biedt
plek aan maximaal 160 bewoners.
Afspraak met de eigenaar is dat de
vluchtelingen hier anderhalf jaar kunnen
blijven. Omwonenden ontvingen hierover
een brief.
Kwalitatief goede opvang
Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne
zijn veel inwoners gevlucht. Ook in
Zoetermeer kwamen vluchtelingen aan.
Een groot deel van deze groep verblijft nu
in hotels, bedoeld als eerste noodopvang.
De afgelopen weken is er druk gezocht
naar geschikte locaties om de vluchtelingen
een plek te geven waar zij voor een
langere tijd kunnen verblijven en tot rust
kunnen komen. Naast het Bredewater
zijn ook twintig appartementen van Vestia
in Palenstein tijdelijk beschikbaar voor

Theatervoorstelling
‘Zoetermeer 60 jaar
New Town’ op 31 mei
Een groeistad: dat werd Zoetermeer
60 jaar geleden. Dit jubileumjaar
‘Zoetermeer 60 jaar New Town’ laat
zien wat de groei en de kracht van
Zoetermeer is. Om dit feest met de
hele stad te vieren organiseert de
gemeente op 31 mei een voorstelling
in het Stadstheater met een parade
aan Zoetermeerse talenten.
Programma
Op het theaterpodium nemen 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
en welke mooie ontwikkelingen er
nog volgen. Onder andere Cadenza
Theater, Dansis, Louise de Zeeuw
en Femke Bussman treden deze
avond op. Onder leiding van Timo
Pronk begeleidt het Theaterorkest alle
talenten. Na afloop van de voorstelling
is er ruimte om elkaar te ontmoeten
onder het genot van een hapje en een
drankje.
Gratis kaarten
Half mei leest u via
www.zoetermeer.nl, de social media
kanalen van de gemeente en het
Stadsnieuws hoe u aan gratis kaarten
komt.
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Gewijzigde
ophaaldagen
afval rondom
Pasen
Dit zijn de ophaaldagen voor afval
rondom het paasweekend:
• Restafval op dinsdag 19 april in
plaats van maandag 18 april
• GFT-afval op zaterdag 23 april in
plaats van dinsdag 19 april

Openingstijden
zelfbrengdepot
rondom Pasen
Oekraïense vluchtelingen. Hiermee is op
zeer korte termijn de vraag naar kwalitatief
goede opvang voor deze groep in
Zoetermeer opgelost.
Ook andere hulp
Naast huisvesting voor de langere termijn
werken velen hard aan andere hulp voor
de vluchtelingen in Zoetermeer. Voor
werkzoekenden is er een aanmeldpunt
bij De Binnenbaan. Meerdere werkgevers
meldden zich hier en er zijn al
vluchtelingen die reageren op het aanbod.
Werkzoekenden en werkgevers met vragen
kunnen in contact komen met
De Binnenbaan via
oekrainewerkt@debinnenbaan.nl.
Onderwijs voor Oekraïense kinderen
Piëzo is actief in de begeleiding van de

vluchtelingen door taallessen aan te
bieden en het aantal leerplichtige kinderen
in kaart te brengen. Aan onderwijs voor
deze kinderen wordt hard gewerkt. Bij
de opvanglocaties ligt een flyer voor
de vluchtelingen over activiteiten en
dagbesteding in Zoetermeer. Inwoners,
bedrijven en instellingen bieden nog
steeds veel hulp aan voor vluchtelingen uit
Oekraïne. De bereidheid vanuit de stad om
iets voor deze mensen te doen is groot.
Ook helpen?
Wilt u meer weten of helpen? Kijk voor
meer informatie over de opvang van
Oekraïense vluchtelingen op
www.zoetermeer.nl/oekraine. Hier vindt u
antwoord op veelgestelde vragen. Heeft u
andere vragen? Deze kunt u mailen naar
oekraine@zoetermeer.nl.

Aanpak discriminatie: Zondermeer
Zoetermeer
Discriminatie: een belangrijk
onderwerp in Zoetermeer. Minister
van Binnenlandse Zaken, Bruins-Slot,
bracht onlangs een werkbezoek aan
de stad. Wethouder ter Laak en de
heer Sandvliet, directeur Stichting
iDb, gaven uitleg over het project
‘Zondermeer Zoetermeer’. We willen
een inclusieve stad zijn waar iedereen
zich thuis voelt, veilig kan wonen,
werken en ontspannen. Zoetermeer
Zondermeer ondersteunt dit met een
meldpunt voor discriminatie. Ook
steunt het project initiatieven die
inzetten op meedoen en inclusie en
het tegengaan van uitsluiting.
De beide bestuurders spreken zich hier
duidelijk over uit. Wethouder Ter Laak:
‘Voor racisme en discriminatie is geen
enkele plaats in Zoetermeer. Uitsluiting
en belediging op basis van welke grond
dan ook, is een gif dat verhoudingen
tussen mensen en groepen verziekt
en mensen uit elkaar drijft. Maar
helaas vindt uitsluiting en belediging
in Zoetermeer wel plaats.’ Minister
Bruins-Slot: ‘Discriminatie is verboden.
Dat staat in de Grondwet. Ik ging in
Zoetermeer in gesprek over het melden

Rondom de feestdagen gelden voor
het zelfbrengdepot in de Argonstraat
de volgende openingstijden:
• Vrijdag 15 april 2022 (Goede Vrijdag):
van 8.00 tot 18.00 uur
• Zaterdag 16 april: 8.00 tot 16.00 uur
(zoals gebruikelijk)
• Maandag 18 april 2022 (tweede
paasdag): gesloten

Vaccinatielocaties
gesloten tijdens
feestdagen
Tijdens de aankomende feestdagen
zijn alle vaccinatielocaties gesloten. De
locaties zijn dicht op zondag 17 april
(eerste paasdag), maandag 18 april
(tweede paasdag) en woensdag 27
april (Koningsdag).

Blijf op de hoogte
van discriminatie en het belang van
lokale samenwerking om discriminatie
aan te pakken.’
Zondermeer Zoetermeer
De gemeente strijdt tegen racisme
en discriminatie door aandacht te
blijven vragen voor het tegengaan van
discriminatie. We werken vanuit de
gedachte dat we alle talent, alle energie,
alle kennis en kunde in de stad nodig
hebben. En alleen door elkaar te leren
kennen, te verstaan, naar elkaar te
luisteren, kun je elkaar versterken. Dat
geeft energie. Zij aan zij. Het bestrijden
van discriminatie en sociale uitsluiting,
daar zetten we op in. Dat doen we door
continu hierover het gesprek aan te gaan
en daarbij nadrukkelijk in te spelen op
de actualiteit en gebruik te maken van
bestaande initiatieven en netwerken.

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 via
www.zoetermeer.nl/nieuwsbrieven.
U ontvangt het Stadsnieuws dan elke
week als een van de eersten 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
Raadsvergadering dinsdag 19 april 2022
Op dinsdagavond 19 april 2022 neemt de gemeenteraad weer besluiten.
Deze raadsvergadering begint om 20.30 uur in de raadzaal van het Stadhuis. U bent van
harte welkom de vergadering te volgen vanaf de publieke tribune.
Onderwerpen en internetuitzending
Wilt u weten over welke onderwerpen de gemeenteraad een besluit neemt? Bekijk
dan de meest actuele agenda en bijbehorende stukken in de kalender in het
raadsinformatiesysteem iBabs via www.zoetermeer.nl/gemeenteraad. Hier kunt u de
vergadering ook live volgen via internet of terugkijken (ook met ondertiteling) op een
moment dat het u uitkomt.

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.zoetermeer.nl/gemeenteraad. 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!

Spreekrecht
Het is mogelijk om gebruik te maken van het spreekrecht. 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.zoetermeer.nl/gemeenteraad onder
‘Denk & doe mee’.
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
Programma Koningsdag
Over iets minder dan twee
weken vieren we na twee jaar
weer uitgebreid Koningsdag!
Op www.zoetermeerisdeplek.nl/
inspiratie vindt u een overzicht
van de activiteiten in het cen
trum Zoetermeer tijdens
Koningsdag 2022.

Vrijmarkten

Zoals ieder jaar kunt u spullen
verkopen op de gezellige vrij
markt op het Marktplein, het
Dobbepad en het Marseille
pad! Daarnaast kunt u dit jaar
ook bij Park Palenstein,
Leidsewallen en Westelijke
Dorpsstraat een kleedje neer
leggen. De vrijmarkt start om
8.00 en duurt tot 16.30 uur.

Koningsontbijt en aubade
Bij de verjaardag van de

Koning hoort natuurlijk het
volkslied; het Wilhelmus. Zing
mee met het Zoetermeerse
Shantykoor en de burgemees
ter op het Stadhuisplein om
09:30 uur. Van 09:00 tot 10:00
uur kunt u ook genieten van
het Koningsdagontbijt. Meld u
alvast aan voor het Konings
ontbijt via soetemare.nl!

Gratis kinderactiviteiten

Kinderen kunnen op 27 april
ook de hele dag genieten van
verschillende gratis kinderacti
viteiten. Ze kunnen onder
andere meedoen met de
kinderspelen (scouting) en een
bellenblaasworkshop. Ook
kunnen ze een kijkje nemen bij
een levende poppenkast
(NME), springen op de lucht
kussenattracties en meevaren

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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De leukste
activiteiten!
Dit is de plek.

met de reddingsbrigade bij het
Dobbe-eiland. Ook kunnen
kinderen zich tussen 10.00 en
16.00 uur op het Nicolaasplein
vermaken in het kinderspeel
park! Daarnaast zijn er veel
voorstellingen op het theater
podium zoals een buikspreker,
een poppenkast en een ballon
nenshow van Clown Zassie.
Ook het treintje is er weer en er
zijn verschillende workshops.
Verder is er een prinsen- en
prinsessenshow en kunnen
kinderen weer mooi verkleed
op de foto.
Bekijk het volledige
programma met tijden en
locaties op
www.zoetermeerisdeplek.nl/
inspiratie en vergeet uw
oranjeoutfit niet!

18
2e paasdag bij De
apr
Weidemolen
Stadsboerderij De
Weidemolen viert op tweede
paasdag een feestje. Een leuke
middag met paasactiviteiten
voor jong en oud. Er is een
springkussen, kinderen kunnen
meedoen met verschillende
spelletjes en knutselactiviteiten
én natuurlijk eieren zoeken.
Zelfs de paashaas is aanwezig!

Het is dit jaar alweer 30 jaar geleden sinds
de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade
plaatsvond in Zoetermeer! Op deze mooie foto
van Instagramgebruiker @kloakatv is de
Balijbrug te zien die voor het evenement werd
gebouwd. Dit jaar kunt u het evenement weer
bezoeken, dit keer in Almere!
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?
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!

www.zoetermeerisdeplek.nl

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

@zoetermeerisdeplek

Bureau Citymarketing via ditisdeplek@zoetermeer.nl

