
www.zoetermeer.nl Stadsnieuws: officiële publicatie van de gemeente Zoetermeer 20 januari 2022

Gezond leven 
makkelijker 
maken in 
Zoetermeer
Gezond leven lijkt vanzelfsprekend, 
maar toch lukt het niet altijd. De 
gemeente Zoetermeer en verschillende 
organisaties in Zoetermeer gaan 
samenwerken in een preventiecoalitie 
om samen met inwoners te werken aan 
een gezonder leven en een gezonde 
omgeving. 

Zoetermeerders met een lager 
inkomen of schulden hebben vaker 
gezondheidsproblemen en voelen 
zich vaak minder gezond. Gezond 
eten is dan niet een prioriteit. Het is 
belangrijk om te kijken naar de oorzaak 
van een ongezonde leefstijl. ‘Om 
deze oorzaken op te lossen, gaat de 
preventiecoalitie breed samenwerken. 
Met inwoners, huisartsen, 
wijkverpleegkundigen bijvoorbeeld. 
Maar ook met onderwijzers, winkeliers, 
schuldhulpverleners en nog vele 
anderen,’ vertelt wethouder Ingeborg 
Ter Laak. 

Meer informatie vindt u op 
www.zoetermeer2025.nl.  

 

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

Zaailing Anne Frankboom in het 
Wilhelminapark

Burgemeester Michel Bezuijen 
plantte vrijdag 14 januari een 
zaailing van de Anne Frankboom 
in het Wilhelminapark. Dit is het 
herdenkingspark in Zoetermeer waar 
ook het oorlogsmonument staat.

‘Toen het college het bijzondere verzoek 
kreeg van de stichtingen ElemenTree 
en Wereldboom, om een nazaat van de 
Anne Frankboom te plaatsen, hoefden 
we niet lang na te denken. Wij voelen 
ons vereerd dat wij in de gelegenheid 
worden gesteld deze zaailang van de 
Anne Frankboom in ons park te planten 
als uiting van verbondenheid met alle 
slachtoffers van vervolging,’ vertelt 
burgemeester Bezuijen.

Over de kastanjeboom 
Anne Frank stierf vlak voor het einde 
van de oorlog in Bergen-Belsen. Vanuit 
het Achterhuis had zij zicht op de 
kastanjeboom aan de Prinsengracht in 

Amsterdam, daar schreef zij ook over 
in haar dagboek. De kastanjeboom 
overleefde de Tweede Wereldoorlog, 
maar werd in 2010 door een zomerstorm 
geveld. Stekjes, kastanjes en zaailingen 
van de Anne Frankboom zijn door 
vrijwilligers van ElemenTree en de 
Wereldboom veiliggesteld. 
Het Wilhelminapark is het oudste 
park van Zoetermeer en heeft de 
status van monumentaal park. Het 
is een herdenkingspark met een 
oorlogsmonument. Daarom is dit een 
zeer geschikte locatie voor deze boom.

Boosterprik halen kan zonder 
afspraak in Zoetermeer
Voor een boosterprik in Zoetermeer is 
geen afspraak meer nodig. Vanaf deze 
week kunt u inlopen bij de priklocatie 
aan de Boerhaavelaan 33 in het oude 
IBM-gebouw. Dit kan zowel voor een 
boosterprik als een eerste of tweede 
vaccinatie. De priklocatie is elke dag 
geopend van 9.00 tot 17.00 uur. 

Prikken op het Stadhuis-Forum
Op woensdagen kan iedereen boven de 
18 jaar op het Stadhuis-Forum een eerste 
of tweede prik tegen corona halen. Vanaf 
24 januari kunt u ook naar binnen lopen 
voor een boosterprik op woensdag. Bij 
beide locaties kunt u gewoon langskomen. 
Vergeet niet om uw identiteitskaart of 
paspoort mee te nemen en een mondkapje 
te dragen. 

De boosterprik helpt om inwoners extra te 
beschermen tegen corona. U kunt er een 
krijgen vanaf 3 maanden na uw laatste 
coronaprik. Heeft u corona gehad? Dan 
kunt u een prik halen 3 maanden nadat 

u daarvan hersteld bent. Heeft u net een 
griepprik gehad? Dan moeten er 2 weken 
tussen deze prikken zitten.

Toegankelijkheid
Zowel het Stadhuis-Forum als de 
Boerhaavelaan zijn veilig toegankelijk voor 

mensen die minder goed ter been zijn. Bij 
de Boerhaavelaan heeft de GGD een route 
aangegeven voor mindervaliden. Kunt u 
niet zelfstandig reizen met het openbaar 
vervoer? Dan kunt u een beroep doen op 
de regiotaxi of de vervoersdienst van de 
Unie van Vrijwilligers.

Uitbraak Vogelgriep
Momenteel is er een uitbraak van 
vogelgriep in Nederland. Het gaat 
om een variant die voor vogels 
zeer besmettelijk is. Vogelgriep is 
besmettelijk voor kippen, eenden, 
kalkoenen en wilde watervogels. 
In natuurgebieden worden dode 
watervogels, zoals zwanen en 
ganzen, gevonden.

Wat kunt u als bezoeker van 
natuurgebieden in Zoetermeer doen?
• Raak geen zieke en dode vogels 

aan en blijf uit de buurt van vogels 
die afwijkend gedrag vertonen. 
Vogels kunnen ongecontroleerde 
bewegingen maken of heel suffig 
ogen.

• Houd de hond aan de lijn. Honden 
kunnen ziek worden als ze in 
aanraking komen met dieren die 
vogelgriep hebben.

• Blijf op de paden. Probeer zoveel 
mogelijk de rust te bewaren in 
gebieden waar veel watervogels zijn. 
Hiermee voorkomen we de verstoring 
van watervogels en verkleinen we de 
kans op verspreiding.

Het melden van dode vogels kan via 
www.sovon.nl. Als er drie of meer 
watervogels (zwanen, ganzen en/
of eenden) op dezelfde plaats liggen, 
dan kunt u dit melden bij het Landelijk 
Meldpunt Dierziekten van de NVWA via 
telefoonnummer 045-546 31 88.
Meer informatie over vogelgriep? Kijk 
op www.nvwa.nl/vogelgriep.

Meer informatie: 
rijksoverheid.nl/basisregels
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Basisregels voor iedereen
De basisregels helpen om besme�ing van jezelf en anderen met het coronavirus te voorkomen. 

Ook als je gevaccineerd bent. Als we onze handen wassen, afstand houden, zorgen voor voldoende 

frisse lucht, en ons laten testen en thuisblijven bij klachten, worden minder mensen besmet.

Hoest en nies in je 
elleboog.

Was vaak en goed je 
handen.

Wassen

Schud geen handen.

Houd 1,5 meter afstand.

Draag een mondkapje 
waar dat verplicht is.

Afstand .

 .

Zet ramen of ventilatie-
roosters open.

Zorg voor voldoende 
frisse lucht.

Laat een huis of gebouw 
goed doorluchten.

Lucht

Geef elkaar de ruimte.

Test je positief bij de GGD? 
Blijf thuis en ontvang geen 
bezoek.

Heb je klachten? Blijf thuis en 
doe een test. Dat kan met een 
zel�est of bij de GGD.

Is je zel�est positief? Laat je 
testen bij de GGD. Blijf thuis 
en ontvang geen bezoek.

Testen
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Van de gemeenteraad

24 januari: vergaderingen
commissies Plenair, Stad en 
Samenleving

Op maandagavond 24 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!

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

Na de oorlog had Den Haag 
ruimteproblemen. Om dat op 
te lossen viel het besluit om 
rondom het dorp Zoetermeer 
een hele nieuwe stad te bou-
wen. Het dorp van 10.000 
inwoners moest groeien naar 
een stad van 100.000!  

Dit jubileumjaar kun je, onder 
de noemer Zoetermeer 60 jaar 
New Town, zien waarom 
Zoetermeer zo’n bijzondere 
nieuwe stad is. Meer informatie 
vind je op de website: 
bit.ly/Zoetermeer60jrNewTown

Zoetermeer 60 jaar New Town

Vorige week was het een aantal dagen 
mistig in Zoetermeer, dit levert gelukkig 

wel bijzondere foto’s op zoals deze in het 
Buytenpark van @stone2of7 op Instagram! Door 
de mistlaag is onder andere SnowWorld te zien 
en het bankje met de tekst “Praat niet altijd over 
morgen, je weet niet eens wat de dag van van-
daag je zal brengen”. Het bankje is hier geplaatst 
ter nagedachtenis aan Zoetermeerders Wim 
Bakker en Annet de Jong, die in 2014 omkwa-
men tijdens de rampvlucht MH17 boven 
Oekraïne. De gemeente besloot in 2015 een 
bankje ter nagedachtenis aan de twee te plaat-
sen in het Buytenpark: een favoriete plek van 
allebei. 

Wat is uw favoriete plek in Zoetermeer? Deel de 
foto met #Zoetermeerisdeplek op Instagram en 
misschien komt de foto hier binnenkort voorbij.

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

Bureau Citymarketing via ditisdeplek@zoetermeer.nl

www.zoetermeerisdeplek.nl

@zoetermeerisdeplek

Zoetermeer is de plek
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.

WK 3 21 - JAN - 2022

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!

VERHALEN VAN DE STAD
Sommige inwoners van Zoetermeer zijn er geboren en 
getogen, anderen op jonge of juist latere leeftijd naartoe 
verhuisd. Starters, jonge gezinnen of juist diegenen van wie 
de kinderen het nest hebben verlaten; allemaal vertellen ze 
hoe het is om te wonen in Zoetermeer, de derde stad van 
Zuid-Holland. Wilt u zelf als inwoner van Zoetermeer ook 
vertellen over hoe het is om te wonen in Zoetermeer? 
Neem contact op met Bureau Citymarketing Zoetermeer.

U kent ze vast wel van de her-
kenbare gele busjes: Van Dorp! 
Begonnen als traditioneel 
installatiebedrijf met 10 mede-
werkers, maar inmiddels uitge-
groeid tot een technisch 
dienstverlener met 20 vestigin-
gen door heel Nederland en 
ruim 1400 medewerkers in 

dienst. Voor het nieuwste 
ondernemersverhaal op 
www.zoetermeerisdeplek.nl/
ondernemen ging Bureau 
Citymarketing Zoetermeer in 
gesprek met oprichter Henk 
Willem van Dorp over de 
geschiedenis en toekomst van 
het bedrijf en ondernemen in 
Zoetermeer!

Ondernemersverhaal Van Dorp
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Helpt u ons om Zoetermeer verkeersveiliger te maken? 
Met behulp van de Wijkprikker kunt u 
op de kaart van Zoetermeer plekken 
‘prikken’ die u als verkeersonveilig 
ervaart. Ook kunt u reageren op een 
aantal algemene vragen over de 
verkeersveiligheid van onze stad.  
Deze vindt u op de website 
doemee.zoetermeer.nl/verkeersveiligheid.

Waarom moet het veiliger?
Het gaat niet goed met de 
verkeersveiligheid in Nederland. Sinds 
enige tijd is de dalende trend van 
verkeersongevallen gestopt. In Zoetermeer 
wordt al lang veel aandacht besteed aan 
verkeersveiligheid (wegen en fietspaden, 
voorlichting en educatie, en handhaving), 
maar ook in Zoetermeer is de laatste 
jaren sprake van een toename van het 
aantal (letsel-) ongevallen. Alle overheden 
erkennen dat een trendbreuk noodzakelijk 
is en onderschrijven het motto: Maak een 
Punt van Nul verkeersslachtoffers. 

Nieuwe maatregelen nodig
Het huidige verkeersveiligheidsbeleid 
in Zoetermeer is vastgelegd in het 
Actieplan Verkeersveiligheid 2013. Dit 
actieplan gaan we actualiseren. De 
maatschappij verandert, dat vraagt om 
nieuwe maatregelen. Er is sprake van 

vergrijzing, mensen worden ouder. Dit 
betekent dat mensen langer mobiel 
blijven en dat deze (kwetsbare) groep in 
het verkeer zal groeien. Er is een enorme 
groei in de aanschaf van de elektrische 
fiets, vooral door ouderen. Verder zien 
we dat er steeds meer andere ‘licht 
elektrische’ voertuigen komen zoals 
elektrische step, scootmobiel en segway, 
Dit leidt tot een grotere heterogeniteit 
in het verkeer; meer verschillende 
voertuigen, snelheidsverschillen en de 
vraag: waar horen deze voertuigen thuis; 
op het fietspad of op de weg? Er is ook 
sprake van veranderd verkeersgedrag: 
onvoldoende afstand houden, geen richting 
aangeven, elkaar geen ruimte geven, 

door rood rijden of oversteken en fietsen 
zonder verlichting. Meer dan 95% van de 
verkeersongevallen is gedrag gerelateerd.

Wijkprikker
Bewonersparticipatie is in het kader van 
verkeersveiligheid van groot belang. Dat 
vindt ook wethouder Jan Iedema: ‘Een 
veilige buurt is een randvoorwaarde 
voor een prettige buurt. Helaas maken 
veel mensen zich zorgen over de 
verkeersveiligheid in hun buurt. Ook al is 
er nog nooit een echt ongeluk geweest, 
een verkeerssituatie kan toch onveilig 
aanvoelen. Daarom vragen we inwoners 
om ons te helpen het verkeer veiliger te 
maken. Als buurtbewoner weet u precies 

wat er speelt, want u loopt, fietst of rijdt er 
elke dag.’ Graag brengen wij met uw hulp 
de locaties in beeld die in onze gemeente 
aandacht nodig hebben. 
Wilt u ons hierbij helpen? Ga dan naar de 
Wijkprikker op de website 
doemee.zoetermeer.nl/verkeersveiligheid.  
U kunt daar ook een aantal algemene 
vragen beantwoorden. Reageren kan tot en 
met 17 februari 2022.

Wat doen we met uw inbreng?
We bekijken op welke locaties veel 
onveiligheid wordt ervaren. Dat kunnen 
we afzetten tegen de ongevalscijfers 
en -locaties om zodoende een beeld 
te krijgen van de feitelijke en ervaren 
verkeersonveiligheid. Dit document 
wordt uiterlijk 31 maart 2022 op Doemee 
geplaatst. 
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