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Zoetermeer in actie tegen wapenbezit
jongeren
YouChoose! Show skills, not knives
Burgemeester Michel Bezuijen gaf
vorige week het startsein voor de
campagne tegen (steek)wapenbezit
onder jongeren: YouChoose! In
deze campagne worden jongeren
gemotiveerd zich te richten op hun
talenten en skills. Door de nadruk op
talent worden jongeren geprikkeld om
zich in te spannen, verder te leren en zelf
initiatieven te ontwikkelen.

geplaatst. Wanneer jongeren deze QRcode scannen krijgen ze onder meer
Zoetermeerse ambassadeurs te zien
waaronder de bekende artiest McChaos.
Hij en andere ambassadeurs (voetballer, DJ

Histoire du Soldat wint de Kunst& Cultuurprijs Zoetermeer 2021!
Vorige week is de winnaar van de
Kunst- & Cultuurprijs Zoetermeer
2021 bekend gemaakt. Dit jaar
mochten er weer gasten aanwezig
zijn in het Stadstheater. Het ‘Bronzen
Visdiefje’en het bijbehorende
geldbedrag is uitgereikt aan Histoire
du Soldat.
Genomineerden
De genomineerden waren ‘CityTales’,
een street art project ontwikkeld door
Stichting Franx en de Urban Art Studio,
het 4x4 Festival van Greg & Baud
Productions waar makers de ultieme
uitdaging met zichzelf aangingen,
Histoire Soldat, het compacte stuk
door Laurens de Groot en het Ebony
Ensemble en gitarist Marcel Singor.
Histoire du Soldat ging er met de

Digitaliserings
voucher
aanvragen kan
nog tot 1 april
De digitaliseringsvoucher in bedoeld
voor de kleinere ondernemers
(minimaal 1 en maximaal 49
werknemers) met een winkel,
horecabedrijf of werkzaam in de
persoonlijke dienstverlening. De
voucher kunt u als ondernemer
inzetten voor verschillende
digitaliseringsdoelen. Denk
bijvoorbeeld aan het verder
professionaliseren van de bestaande
online activiteiten, het digitaliseren
van interne bedrijfsprocessen of het
verbeteren van de online veiligheid.
U kunt de digitaliseringsvoucher
aanvragen tot 1 april 2022.

Burgemeester Michel Bezuijen: ‘Het is
een zorgelijke ontwikkeling dat het dragen
van een mes onder sommige jongeren
normaal gevonden wordt. Het dragen
van een wapen is niet normaal en mogen
we ook nooit normaal gaan vinden. Daar
zet de gemeente zich samen met veel
veiligheidspartners en scholen in de stad
voor in. We richten ons daarbij op jongeren
en ook op hun ouders of verzorgers.’
Zoetermeerse ambassadeurs
De campagne is vooral op social media
te zien. Op verschillende plaatsen in de
stad wordt een QR-code op een tegel
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hoofdprijs vandoor. Deze compacte
vorm is in deze versie nóg compacter
gemaakt doordat Laurens de Groot
in deze voorstelling alle rollen voor
zijn rekening neemt. Tijdens deze
voorstelling werden er belangrijke
hedendaagse thema’s aangeraakt. Op
creatieve wijze werd dit stuk uit 1918
relevant gemaakt voor de huidige tijd.
Stimuleringsprijs Opkomend Talent
Harpe Davids ging met de
Stimuleringsprijs Opkomend Talent
2021 naar huis. Harpe Davids startte
een nieuwe afdeling voor slagwerkers
en dansers met een beperking onder
de naam Harpe Davids Unlimited. Nu
heeft iedereen de kans om volwaardig
lid te worden van de vereniging, samen
muziek te maken en hun talenten verder
te ontwikkelen.

en onderneemster) inspireren jongeren zich
te focussen op het vinden van hun talent.
Meer informatie over deze campagne staat
op www.youchoose.nl/zoetermeer.

Piepschuim?
Gewoon bij
het restafval
De laatste tijd wordt veel
piepschuim aangetroffen in de
containers die voor plastic, blik
en drankkartons (PBD) en voor
oud-papier en karton (OPK)
bedoeld zijn. Wij snappen dat
het vaak lastig is om te bepalen
wat plastic en piepschuim is. Of
waar piepschuim in verwerkt is.
Daarom brengen wij het verschil
graag nog een keertje onder
uw aandacht. Ook omdat het
risico bestaat dat de partij PBD
of OPK door aanwezigheid van
piepschuim wordt geweigerd door
de verwerker van het materiaal.
Hoe doet u het goed?
Het piepschuim hoort bij het
restafval. U kunt piepschuim
brengen naar een ondergrondse
container of minicontainer waar u
ook het restafval kwijt kan. Grote
stukken piepschuim kunt u brengen
naar het zelfbrengdepot in de
grofvuilcontainer.
Op onze website
www.zoetermeer.nl/pbdafval en
www.afvalscheidingswijzer.nl kunt u
alle informatie nog eens lezen over
het scheiden van afval.

Namens de afdeling Cultuur van de gemeente zou wethouder Robin Paalvast de
prijzen uitreiken, vanwege zijn afwezigheid was het deze keer de eer aan wethouder
Jan Iedema.

De medewerkers op het
zelfbrengdepot helpen u graag als u
nog vragen heeft wat in welke bak
gaat.

Op bezoek bij Zoetermeerse
Brouwerij
Gedeputeerde Willy de Zoete en
wethouder Iedema gingen op bezoek
bij De Zoetermeerse Brouwerij.
Eigenaren Loek Eerhart en Viresh
Bachoe: ‘De voucher kwam precies
op tijd voor onze nieuwe website en
webshop. Het was een versnelling voor
onze digitale aanwezigheid. Dit gaf,
vooral in de coronatijd, een boost aan
onze omzet’.
Wilt u meer weten over de
digitaliseringsvoucher? Kijk op
www.zoetermeer.nl/subsidies.

Wethouder Jan Iedema en de
eigenaren van De Zoetermeerse
Brouwerij Viresh Bachoe en Loek
Eerhart.

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
Referendabele raadsbesluiten
21 februari 2022
Onderstaande besluiten van de gemeenteraad van Zoetermeer zijn referendabel. Dit
betekent dat u bij deze besluiten de mogelijkheid heeft om via een referendum de
inhoud van het besluit te wijzigen. Op www.raadzoetermeer.nl onder Denk & doe mee
- referendum leest u hoe dat in zijn werk gaat. Als twee weken na de datum van deze
publicatie geen verzoek is ingediend tot het houden van een referendum, treden de
hieronder genoemde besluiten in werking op 18 maart 2022.

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!

• Raadsbesluit Impulsbudget dienstverlening in kader corona met uitzondering van
besluitpunt 3.
• Raadsbesluit Fonds Z2040: Investeringsimpuls amateurverenigingen met uitzondering
van besluitpunten 1, 2, 4 en 5.
• Raadsbesluit Uitvoeringsplan 2022 Regiovisie Jeugdzorg Haaglanden.
• Raadsbesluit Subsidieregeling maatschappelijke initiatieven Zoetermeer 2040 met
uitzondering van besluitpunt 6.
• Raadsbesluit Citymarketing – Reserve fonds Zoetermeer 2040 met uitzondering van
besluitpunt 3.
• Raadsbesluit Sociaal innovatiefonds met uitzondering van besluitpunt 6.
Volg de raad
@raadzoetermeer
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Zoetermeer is de plek
Zoetermeer 60 jaar New Town
Dit jaar vieren we Zoetermeer
60 jaar New Town! De geschie
denis van Zoetermeer nam in
1962 een spectaculaire wen
ding. Zoetermeer werd toen
aangewezen als groeikern. De
nieuwe stad moest de woning
nood, die ook toen hoog was,
oplossen. Het dorp groeide uit
tot een stad met scholen, win
kels en kantoren. De verschil
lende wijken weerspiegelen
prachtig de architectuur en
stedenbouwkundige idealen
van de tijd waarin deze

gebouwd werden. Vaak liep
Zoetermeer daarin voorop met
allerlei experimentele projec
ten. Dit jubileumjaar kunt u,
onder de noemer Zoetermeer
60 jaar New Town, zien waarom
Zoetermeer zo’n bijzondere
nieuwe stad is. Een groot
aantal lokale organisaties orga
niseert lezingen, tentoonstel
lingen, boeken en excursies.

Wijk in de spotlight:
Rokkeveen

Elke maand zetten we één van

de wijken in de spotlight, deze
maand: Rokkeveen!
Een van de grootste wijken van
Zoetermeer, waarvan de eerste
paal in 1987 werd geslagen.
Wist u dat bijna 77% van de
wijk uit eengezinswoningen
bestaat? Rokkeveen is onder
andere bekend van de
wereldtuinbouwtentoonstelling
Floriade van 1992 en de iconi
sche watertoren ‘De Tien
Gemeenten’! Andere kenmer
ken van de wijk zijn de veelbe
sproken Mandelabrug, de
Balijbrug en het Balijbos met
Floriadepark, genoeg te ont
dekken dus! Ontdek bijvoor
beeld de architectuurwandelingen ‘Floriade’ en ‘Oud
en Nieuw’ op
www.zoetermeerisdeplek.nl.
Meer weten over Zoetermeer
60 jaar New Town? Neem een
kijkje op
www.zoetermeerisdeplek.nl/
zoetermeer-60-jaar-new-town
en de Facebookpagina
https://www.facebook.com/
Zoetermeer60jrNewTown.

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.
WK 9
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De leukste
activiteiten!
Dit is de plek.

Vanaf februari 2022 tot en met
februari 2024 presenteert
Museum De Voorde tentoon
stelling ‘Respect! Perspectieven
in de hedendaagse Kunst.’ Er
worden diverse kunstwerken
van 18 gerenommeerde en
upcoming kunstenaars gepre
senteerd voor het publiek.
Dagelijks is het museum te
bezoeken voor jong en oud.
Benieuwd wat er nog meer te
doen is in de stad? Kijk op
www.zoetermeerisdeplek.nl/
UITagenda

Na regen komt zonneschijn! Dat is op dit
mooie plaatje van de zonsopkomst in de
(Nieuwe) Driemanspolder goed te zien. De foto
van de week is gemaakt door instagramgebruiker
@hoekema.fotografie.
De Nieuwe Driemanspolder (N3MP) is een recreatiegebied dat aansluit bij het Westerpark en het
Buytenpark in Zoetermeer. Pas geopend in 2020,
dus nog volop in ontwikkeling. Heeft u deze plek
al bezocht?
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

www.zoetermeer.nl

Themapagina: Verkiezingsdebat
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Een avond met debat, muziek en gezelligheid
Het Stadstheater, Poppodium Boerderij en de gemeente Zoetermeer organiseren op woensdag 9 maart 2022 het verkiezingsdebat ‘Zoetermeer, aantrekkelijke stad’. U komt toch ook?
Vooraf reserveren is niet nodig.

