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Dodenherdenking 4 mei
Op 4 mei vindt in het Wilhelminapark
bij het oorlogsmonument de jaarlijkse
Dodenherdenking plaats. Dan herdenken
we samen alle burgers en militairen die
in Nederland, of waar ook ter wereld
zijn omgekomen sinds het uitbreken van
de Tweede Wereldoorlog en daarna in
oorlogssituaties en bij vredesmissies. U
bent uitgenodigd om bij de herdenking
en de stille tocht aanwezig te zijn.

Stille tocht
Om 19.25 uur vertrekt een stille tocht
vanaf de Nicolaaskerk aan de Dorpsstraat
24. Trommelaars van muziekvereniging
Kunst en Vriendschap en leden van de
scoutinggroep John McCormick lopen
voorop in de stille tocht. Zij dragen alle
kransen en bloemstukken. Burgemeester
Bezuijen, leden van het Contact Oud
Mariniers en een afgezant van de

Amerikaanse ambassade volgen. Iedereen
kan bij de stille tocht aansluiten.
Oorlogsmonument Wilhelminapark
Na aankomst van de stille tocht bij het
oorlogsmonument in het Wilhelminapark
volgt om 20.00 uur twee minuten stilte. Na
het leggen van kransen en bloemen houdt
burgemeester Bezuijen een toespraak.
Aansluitend draagt een leerling van IKC
De Springplank het winnende gedicht
van het Nationaal Comité 4 en 5 mei
voor. Voor belangstellenden is er een
tribune tegenover het monument aan de
Julianalaan. Afhankelijk van het weer vliegt
een aantal vliegtuigen van de Rotterdamse
Aero Club (RAC) over het Wilhelminapark.
Een van de vliegtuigen brengt een saluut,
als eerbetoon aan de gevallenen en
omgekomen vliegers.
Voorstelling ‘Theater Na de Dam’
Onder de noemer Theater Na de Dam
spelen er op 4 mei om 21.00 uur in
heel Nederland meer dan honderd
voorstellingen die betrekking hebben op
de Tweede Wereldoorlog. Het Stadstheater
Zoetermeer doet voor het eerst mee met
dit jongerenproject. Meer informatie vindt
u op de website van het Stadstheater
Zoetermeer. Kijk in hun agenda bij 4 mei,
Theater Na de Dam.
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17 lintjes uitgereikt
Het regende weer lintjes in Zoetermeer! Op 26 april 2022, traditioneel op de
dag voor Koningsdag, kregen 17 Zoetermeerders een lintje. Burgemeester
Michel Bezuijen verraste in het Zoetermeerse Stadstheater dit jaar vijftien
Zoetermeerders met een Koninklijke onderscheiding. Zij kregen deze vanwege
hun jarenlange vrijwillige inzet voor de maatschappij. Eén inwoner ontving de
decoratie na de bijeenkomst in het theater thuis persoonlijk uit handen van de
burgemeester. De Minister van Defensie reikte een Koninklijke onderscheiding uit
aan een andere inwoner.
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Namens de koning mocht burgemeester
Bezuijen deze vijftien Zoetermeerders een
lintje overhandigen:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De heer F. Bakker
De heer J. de Boer
De heer A.O. Westerhof
De heer H.W. Bretveld
Mevrouw E.W. Christen-Stol
Mevrouw G. Cusell-Hennipman
Mevrouw S.S. GangapersadsingMalahe
Mevrouw T. Greve
Mevrouw B. Hapke-de Geus
De heer G.L.M. Kamphuis
De heer G.W.M. Maas
De heer P.A. Ong-Alok en mevrouw
M.J. Ong-Alok-Roemampoek

• De heer M.C.F. Vermeulen
• De heer A.A.P. Groenewegen (ontving
de onderscheiding thuis)
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
Twee Zoetermeerders werden benoemd
tot Ridder:
• De heer J. de Ruiter
• De heer R.J. den Hollander (Ridder
in de Orde van Oranje-Nassau met
de zwaarden) ontving zijn Koninklijke
onderscheiding uit handen van de
Minister van Defensie.
Waarom deze Koninklijke Zoetermeerders
een onderscheiding ontvingen leest u op
www.zoetermeer.nl/lintjesregen2022.
Volgende week volgt een groot artikel
in Het Streekblad met de foto’s van alle
Zoetermeerders die een lintje kregen. Dit
was vanwege de aanlevertermijn deze
week helaas niet meer haalbaar.
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Meivakantie voor
de jeugd
Tijdens de meivakantie is er weer
van alles te beleven voor de
Zoetermeerse jeugd. De afdeling sport
organiseert bijvoorbeeld een 3x3
basketbaltoernooi, een skateclinic en
een zaalvoetbaltoernooi. Ga mee op
avontuur met Speelmeer on tour naar
Ayers Rock en Jump One. Liever een
culinaire activiteit? Doe dan mee met
‘Heel de Speelboerderij bakt’ op 6 mei!
Benieuwd naar het complete
aanbod? Kijk op www.zoetermeer.nl/
vakantiefolder.

Winkels langer
open
Op woensdag 4 mei 2022 mogen
alle winkels hun deuren tot 22:00 uur
openhouden voor winkelend publiek.
De gemeente maakt een uitzondering
in de Winkeltijdenwet voor deze dag.
De uitzondering is geen verplichting;
de winkeliers mogen zelf bepalen of zij
hier gebruik van willen maken.

Stadsboerderij
De Balijhoeve
tijdelijk gesloten
Stadsboerderij De Balijhoeve wordt
verbouwd. Door de verbouwing is
De Balijhoeve vanaf 28 april tijdelijk
gesloten voor bezoekers. Dit duurt
ongeveer drie weken. Daarna hopen
we bezoekers weer te verwelkomen.
Kijk voor uw bezoek op
www.stadsboerderijen.org voor de
laatste informatie.

Openingstijden
Bevrijdingsdag
Vanwege Bevrijdingsdag wijzigen een
aantal openingstijden op donderdag 5
mei:
• Het publieksplein en de
omgevingsbalie zijn de hele dag
gesloten
• Ook alle vaccinatielocaties zijn op
deze dag dicht.
Qua afvalinzameling verandert er niets
op 5 mei. We halen afval op zoals
gebruikelijk en het zelfbrengdepot is
open.
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Of u nu op zoek bent naar vrijetijdsbesteding, woonplezier, wilt ondernemen of studeren? Zoetermeer is de plek!

Bevrijdingsfestival

UITagenda
Lenette van Dongen Stadstheater Zoetermeer		
29 april

Dit jaar verandert Zoetermeer op 5
mei weer in een heuse festivalstad.
Op verschillende podia door de
stad vieren we de vrijheid.

Bands op de Markt

Natuurlijk mag op het
Bevrijdingsfestival Zoetermeer
muziek op de Markt niet ontbreken. Daarom zal vanaf 18.00 uur
het feest losbarsten met Harlem
Oil. Deze enthousiaste lokale pop-/
rockband heeft een variërend
repertoire. Van bekende covers en
rustige popnummers, tot dansbare
muziek en stevige rockclassics.
Ook reggaeband Blended Culture
speelt op de Markt vanuit een
samenwerking met het Rastaplas
Festival. Blended Culture specialiseert zich in reggae, dancehall,

WE MOGEN WEER!
Na twee jaar kunnen we
weer veel evenementen en
activiteiten organiseren. Een
actief dagje uit of een
relaxed weekendje in
Zoetermeer? Er is voor
iedereen iets te doen! In de
UITagenda op
www.zoetermeerisdeplek.nl/
agenda vindt u een overzicht
van alle (online) activiteiten,
workshops, voorstellingen
en evenementen in de stad.
Wat doet u dit weekend?

roots en lovers rock. Afsluiter op
de Markt is PlusSupportAct. Deze
band stond al vele edities van het
festival op het middenpodium.
Iedere keer weer zorgen zij voor
de beste sfeer.

voor het Bevrijdingfestival toveren
we dit plein eenmalig om tot Die
Verrückte Stunde-plein. De dj’s
van Radio 538 maken er een feest
van en zullen het hele plein laten
springen!

Van Nicolaasplein naar Die
Verrückte Stunde-plein

Gezellig kinderprogramma in
het Stadstheater

Fan van foute hits, guilty pleasures
en feestknallers? Kom dan op 5
mei tussen 18.00 en 23.00 uur
naar het Nicolaasplein. Speciaal

toegankelijk. Kaarten reserveren is
niet nodig.

Concert in Poppodium
Boerderij

In Poppodium Boerderij is een
exclusief concert bij te wonen van
Froukje en Hiwot!

Ook de allerkleinsten komen aan
bod! Overdag is er voor hen een
gezellig dansfeest in het
Stadstheater. Ook dit is gratis

Meer informatie

Zoetermeer, ook in de buitenlucht!
Geniet van een ontspannen wandeling en fietstocht door de stad
en het groen. Of leef u juist uit op
de mountainbike! Even afkoelen
na een warme dag? U kunt lekker
suppen, zwemmen of rondvaren
bij een van de Zoetermeerse
wateren!

tuin Avontura, Nationaal
Videogame Museum, Museum De
Voorde, SilverDome, SnowWorld,
Gamecity, en Ayers Rock (let op:
vanaf 1 mei krijgt Ayers Rock een
nieuwe naam, Adventure Valley).
Ontdek alle uitjes!

Zit u tussen droom en werkelijkheid gevangen uitgeput op de bank en weet u
het ook allemaal ‘effe’ niet
meer? In Paradijskleier
fileert Lenette van Dongen
op een hilarische wijze uw
dromen en maakt ze u weer
verliefd op uw eigen werkelijkheid. Saai is het nieuwe
spannend. Vandaag is mijn
lievelingsdag.
Paradijskleier - dé theatersensatie en hit op tv, is nog
slechts twee maanden in de
theaters te zien en vrijdag
29 april in het Stadstheater
Zoetermeer!
Caribbean Spring Party		
30 april

Neem een kijkje op
www.zoetermeerisdeplek.nl/
agenda.

Meivakantie tips
Tijd voor meivakantie! Op
www.zoetermeerisdeplek.nl/
inspiratie vindt u een overzicht van
de leukste activiteiten in
Zoetermeer tijdens deze vakantie.
Van evenementen bezoeken tot

lekker buiten sporten, er is veel te
beleven!

Sportief uitje

Bent u een sportliefhebber? Dan is
er voor u genoeg te doen in

Kinderactiviteiten

Ook voor kinderen is er deze
vakantie weer veel te doen. Ze
kunnen zich de hele dag vermaken, zowel binnen als buiten.
Neem ze mee door het kabouterpad in recreatiegebied Bentwoud
of voer de geitjes bij de stadsboerderijen. Ga lekker klauteren in
buitenspeeltuin Westerpret en
doe mee met de kinderactiviteiten
bij Hof van Seghwaert. Even
afkoelen? Binnen is ook genoeg te
beleven. Denk aan indoor speel-

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

Kom op zaterdag 30 april
naar de Caribbean Spring
Party bij 1892 Eten &
Drinken in Zoetermeer!
Tussen 22:00 en 03:00 uur
kunt u dansen op de lekkerste Caribische en Afro-Latin
muziek en genieten van
Surinaamse snacks.
Dresscode? Dress to
impress, no sport caps!
Zeker zijn van een plekje?
Reserveer dan online uw
tickets. Vanwege de capaciteit van de zaal zijn er aan
de deur slechts enkele kaarten te verkrijgen. VOL=VOL.

www.zoetermeer.nl

Themapagina: Jaarstukken 2021
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Met de jaarstukken legt het college van burgemeester en wethouders verantwoording af over
de in een kalenderjaar gerealiseerde inkomsten, uitgaven en activiteiten. Hieronder ziet u in een
oogopslag de inkomsten en uitgaven van de gemeente over 2021. De jaarstukken leest u via https://
zoetermeer.begrotingsapp.nl of scan de QR code.

Jaaroverzicht 2021

Uitgaven
Wat staat er in de jaarrekening?
In de jaarrekening wordt door het college
van burgemeester en wethouders
financiële verantwoording afgelegd waar
de gemeente in 2021 het geld aan heeft
uitgegeven. Verder geeft de jaarrekening
informatie over de uitvoering van het
gemeentelijk beleid in 2021.

www.zoetermeer.nl

482,5
MILJOEN

in één oogopslag

497,8
Inkomsten
MILJOEN

Inkomensondersteuning

€ 90

Rijk (bijdrage van de rijksoverheid)

€ 296

Jeugd (onder andere Jeugdzorg)

€ 66

Verrekening tussen reserves

€

60

Verrekening tussen reserves

€ 60

OZB (onroerendezaakbelasting)

€

36

Zorg (ondermeer Wmo)

€ 44

Heffingen

€

34

Overhead

€ 40

Grondopbrengsten

€

30

Onderhoud infrastructuur

€ 33

Overig

€

42

Ontwikkelingen in de stad

€ 38

Onderwijs (huisvesting)

€ 25

Vrije tijd en cultuur

€ 17

Veiligheid en brandweer

€ 17

Dienstverlening en bestuur

€ 13

Afvalinzameling

€ 12

Overig

€ 11

Sport(accommodaties)

€

8

Riolering

€

6

Economie

€

2

www.zoetermeer.nl

Themapagina: Ons Blauwe Goud
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In de Zoetermeerseplas zit blauwalg.
In de zomer kan dat het zwemplezier
bederven. Blauwalg doet het goed in
water met veel fosfaten (voedingsstoffen). De gemeente Zoetermeer en het
hoogheemraadschap van Rijnland slaan
de handen ineen om de waterkwaliteit in
de Zoetermeerse plas en het stedelijke
gebied te verbeteren. We maken meer
ruimte voor planten en dieren en we
verminderen de hoeveelheid fosfaten.
Hiermee zal de blauwalg in de Zoetermeerseplas afnemen. Een gezonde
waterkwaliteit is goud waard voor
mensen, planten en dieren!
Verbeteren waterkwaliteit
Bij een gezonde waterkwaliteit is er
plek voor ‘iedereen’. Wanneer er te veel
voedingsstoffen in het water zitten, dan
nemen een paar soorten de overhand.
Blauwalg is zo’n soort. Hoe stoppen we de
groei ervan? Daar zijn diverse maatregelen
voor nodig. We zorgen dat de hoeveelheid
voedingsstoffen in de Zoetermeerseplas
vermindert én dat er minder voedselrijk
water in stroomt.
Bouwen aan een weelderige waterweg
Om het toestromen van voedselrijk water
naar de Zoetermeerseplas te stoppen,
‘draaien we de waterafvoer om’. Dat
betekent dat het water via de wijken de
stad uit gaat stromen. In het Bossenpark
en Westerpark leggen we hiervoor nieuwe

open watergangen aan. In een filmpje laten
we u zien hoe dit ‘omdraaien’ precies zit.

V.l.n.r Wethouder Jakobien Groeneveld
(gemeente Zoetermeer) en Sjaak Langeslag
(Hoogheemraadschap van Rijnland).
Foto: buro JP

Dit filmpje kunt u vinden op
www.onsblauwegoud.nl.
We noemen deze ‘nieuwe’ waterverbinding
‘de Weelderige Waterweg’. Hierlangs vindt
u een wandelroute tussen het Bossenpark
en het Westerpark. Leuk om tijdens de
lunch deze wandeling te maken. Kijk voor
de routebeschrijving op
www.onsblauwegoud.nl of scan de QRcode. Veel wandelplezier!
Natuurvriendelijke oevers
De nieuwe waterpartijen van de Weelderige
Waterweg krijgen natuurvriendelijke oevers.
Ook de oevers van diverse bestaande
watergangen maken we waar mogelijk

natuurvriendelijk. Waterplanten, zoals riet,
hebben een water zuiverende werking.
Met hun wortels nemen ze voedingsstoffen
op uit het water. Ook de organismen
die op de waterplanten leven, nemen
voedingsstoffen op. Water met veel
verschillende plantensoorten trekt weer
verschillende diersoorten aan. Deze dieren
halen voedingsstoffen uit het water halen.
Denk aan libellen,
vissen, kikkers
en salamanders.
Zo ontstaat een
natuurlijk filter en
een gezondere
waterkwaliteit.

