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Vrijwilligersorganisaties werken samen
De eerste bijeenkomst van het
Leerplatform Zoetermeer voor Elkaar
vond plaats op dinsdag 22 maart.

Inspireren en ondersteunen
Wethouder Ter Laak: ‘We merken dat
veel vrijwilligers ideeën hebben over
bijvoorbeeld het beter laten functioneren

‘Kom naar buiten’
gaat langs bij
InZet locaties
De komende tijd gaat Kom naar buiten
ook langs bij de verschillende InZet
locaties. Samen wordt er naar de
film ‘Tussen hoop en vrees’ gekeken,
een film over de coronaperiode in
Zoetermeer, gemaakt door Niek
Nieuwenhuijsen. Na deze film gaan
we met elkaar in gesprek over hoe we
de afgelopen coronaperiode hebben
beleefd. Natuurlijk onder het genot van
koffie, thee en iets lekkers!
Op de website
www.zoetermeer.nl/komnaarbuiten
ziet u wanneer we bij een InZet locatie
bij u in de buurt zijn.

Opbrengsten voor
Oekraïne
Bij Taverzo speelden afgelopen
weekend de tafeltennissers in speciale
Oekraïne-tenues. Na de pauze werden
de speciaal ontworpen shirts geveild
met een opbrengst van 1500 euro.
Donaties vulden dit bedrag nog eens
aan tot 2000 euro. Afgelopen weekend
spoorde wethouder Ter Laak ook de
aanwezigen bij de 3Plassenloop aan
tot hulp. Wilt u meer lezen over de
initiatieven voor Oekraïne of wilt u zelf
bijdragen? Kijk op
www.zoetermeer.nl/oekraine.

Zoetermeer voor Elkaar is een
vrijwilligersnetwerk dat ervan uitgaat
dat iedereen in Zoetermeer het verschil
kan maken. En dat iedereen vanuit zijn
interesses en talenten een positieve
bijdrage kan leveren. De bijeenkomst
richtte zich op het bevorderen
van de samenwerking
tussen de verschillende
vrijwilligersorganisaties in
Zoetermeer.
Vrijwilligersorganisaties zijn
samen sterker
Tijdens de bijeenkomst
dinsdag gingen de deelnemers
aan de hand van een aantal
inspirerende voorbeelden met
elkaar in gesprek om ideeën
uit te wisselen en te zien waar
krachten kunnen worden
gebundeld. Het Leerplatform
is een nieuwe manier waarop
Zoetermeer voor Elkaar
vrijwilligersorganisaties kan ondersteunen.
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van hun organisatie
of om nieuwe
mensen te trekken,
maar dat ze
niet goed weten
hoe ze dat in de
praktijk kunnen
uitwerken. Met
het platform willen
we mensen met
elkaar in contact brengen, zodat ze elkaar
kunnen inspireren en ondersteunen. Als nu
blijkt dat twee organisaties met dezelfde
vragen zitten, dan kunnen ze samen met
ondersteuning van Zoetermeer voor Elkaar
daar een antwoord op vinden.’

Hoe nu verder?
Het vervolg wordt maatwerk.
Misschien heeft de ene organisatie een
sparringpartner nodig, de ander een
procesbegeleider en een derde informatie
over hoe ze iets kunnen financieren.
Zoetermeer voor Elkaar kan daarin
faciliteren en organisaties bij elkaar
brengen. Ook als het om cursussen
gaat. Het platform kan bijvoorbeeld
een cursus over hoe je een organisatie
bestuurt faciliteren als blijkt dat meerdere
verenigingen daar behoefte aan hebben.
Bij de bijeenkomst van het Leerplatform is
heel veel ruimte voor eigen inbreng van de
deelnemers.

Koninklijke
onderscheiding
drie raadsleden
Burgemeester Michel Bezuijen
reikte maandag 28 maart 2022 een
Koninklijke onderscheiding uit aan
Klaasjan de Jong, Jan Willem Schotel
en Robbert Moree. In totaal namen
zeventien raadsleden maandagavond
afscheid van de Zoetermeerse
gemeenteraad. Raadsvoorzitter Michel
Bezuijen en Marijke van der Meer
spraken de vertrekkende raadsleden
namens de gemeenteraad toe. Marijke
van der Meer deed dit traditiegetrouw
in dichtvorm.

Voorjaarsschoonmaak in uw tuin en de
‘takkenroute’
Het voorjaar komt eraan. Tijd om
de tuin zomerklaar te maken. Na al
het snoeiwerk ligt er vaak een berg
takken (grof tuinafval). U kunt dit kwijt
in uw eigen verrijdbare GFT-container
of de ondergrondse GFT-container bij
u in de buurt. Tip: Als u de takken zo
klein mogelijk maakt, kunt u meer in
de container kwijt.
Past het afval niet in de container?
Heeft u meer grof tuinafval dan past in
uw container? Zowel in het voorjaar als
in het najaar rijdt de gemeente weer
de ‘takkenroute’. Op donderdag 7 april
en vrijdag 8 april 2022 rijden we twee
verschillende takkenroutes om het grof
tuinafval op te halen.

Kom naar buiten
Weer ontmoeten,
vieren, activiteiten
organiseren of
gewoon even lekker
de deur uit. Samen
met organisaties
in de wijken en
buurtbewoners
organiseren de
gemeente Zoetermeer en Buurtwerk
ontmoetingen bij, voor én met u. Met
als doel: ontmoeten, luisteren en
verbinden.

Heeft u te veel snoeiafval of zijn de
takken te groot?
Dan kunt u een afspraak maken om
uw grof tuinafval aan huis op te laten
halen. Van uw tuinafval wordt compost
gemaakt en compost is een goede
bodemverbeteraar van de tuin.
Digitaal kunt u de afspraak maken
via www.zoetermeer.nl/takkenroute.
Telefonisch aanmelden kan ook
door te bellen naar 14 079, optie
2, klantenservice van de afdeling
Afvalinzameling.

Meer informatie over Kom naar buiten
en de aankomende activiteiten vindt u
op www.zoetermeer.nl/komnaarbuiten.

Wilt u erop letten dat de takken
niet langer zijn dan 1,5 meter en
samengebonden zijn? En de bundel

takken mag niet zwaarder zijn dan 30
kilo.
Wanneer rijden wij de route in uw
wijk?
Donderdag
7 april 2022:
• Buytenwegh
• De Leyens
• Meerzicht
• Palenstein
• Rokkeveen

Vrijdag
8 april 2022:
• Dorp
• Driemanspolder
• Noordhove
• Oosterheem
• Seghwaert
• Stadscentrum

60+? Maak een
afspraak voor
herhaalprik
Bent u ouder dan zestig jaar en wilt u
een herhaalprik tegen corona halen?
Maak dan een afspraak via
planjeprik.nl of 0800 - 7070. Op dit
moment kunt u deze vierde prik alleen
op afspraak halen. Vaak bent u dan
snel aan de beurt.
Priklocaties in Zoetermeer
Op dit moment kunnen
Zoetermeerders prikken tegen corona
halen op de Boerhaavelaan 33. Deze
locatie is elke dag van 10.00 tot 16.00
uur geopend. Op woensdag is er ook
een prikpost op het Stadhuis-Forum
van 9.00 tot 16.00 uur. Als u een
eerste, tweede of boosterprik wilt, kunt
u gewoon naar binnen lopen. Hiervoor
is geen afspraak nodig. Vergeet uw
mondkapje en identiteitsbewijs niet
mee te nemen.

Van de gemeenteraad
Raadsvergadering maandag 4 april 2022
Op maandagavond 4 april 2022 vergadert de gemeenteraad. Deze
raadsvergadering begint om 20.00 uur. U bent van harte welkom de
vergadering te volgen vanaf de publieke tribune in de raadzaal of kijk live mee via de
internetuitzending.
Onderwerpen en internetuitzending
Op de agenda staat onder andere een duidingsdebat over de uitslag van het
referendum Afval- en grondstoffenbeleidsplan 2021. Bekijk de meest actuele agenda en
bijbehorende stukken in de kalender in het raadsinformatiesysteem iBabs via
www.raadzoetermeer.nl. Hier kunt u de vergadering ook live volgen via internet of
terugkijken (met ondertiteling) op een moment dat het u uitkomt.
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. De gemeente neemt dan contact met u
op. Wilt u inspreken? Meer informatie hierover 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.
Wilt u na elke raadsvergadering het laatste nieuws per e-mail ontvangen over de
besluiten van de gemeenteraad? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief via
www.zoetermeer.nl/nieuwsbrieven-aanmelden. Tenslotte is de gemeenteraad er voor u!
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Zoetermeer is de plek
Zoetermeer 60 jaar New Town
Dit jaar vieren we Zoetermeer
60 jaar New Town! De geschiedenis van Zoetermeer nam in
1962 een spectaculaire wending. Zoetermeer werd toen
aangewezen als groeikern. De
nieuwe stad moest de woningnood, die ook toen hoog was,
oplossen. Het dorp groeide uit
tot een stad met scholen, winkels en kantoren. De verschillende wijken weerspiegelen

prachtig de architectuur en
stedenbouwkundige idealen
van de tijd waarin deze
gebouwd werden. Vaak liep
Zoetermeer daarin voorop met
allerlei experimentele
projecten.

nieuwe stad is. Een groot aantal lokale organisaties organiseert lezingen,
tentoonstellingen, boeken en
excursies.

Dit jubileumjaar kunt u, onder
de noemer Zoetermeer 60 jaar
New Town, zien waarom
Zoetermeer zo’n bijzondere

Zoetermeer is een eeuwenoud
dorp dat is uitgegroeid tot
grootschalige stad. Een
belangrijke stap in deze overgang was de bouw van het
bruisende centrum van de stad,
waar onder andere het winkelcentrum Stadshart te vinden is.
Het stadscentrum is onderdeel
van de zogeheten ‘compacte
stad’, samen met de wijken
Palenstein, Driemanspolder,
Meerzicht, Buytenwegh, De
Leyens en Seghwaert. De
Zoetermeerse wijken
Noordhove, Rokkeveen en
Oosterheem zijn latere
stadsuitbreidingen.

Wijk in de spotlight:
Stadscentrum

De bouw van het Stadshart

In 1981 werd begonnen aan de
bouw van het Stadshart. Naast
winkels, kantoren en woningen

kwamen ook het nieuwe stadhuis de bibliotheek naar het
centrum. Zoals over alle planologie in Zoetermeer is er nagedacht over de optimale opzet.
Het Stadshart bestaat uit twee
lagen: boven een laag voor de
consumenten en daaronder
een laag voor de logistiek. De
praktijk is dat de aan- en afvoer
naar de magazijnen met vrachtwagens onderlangs verloopt,
terwijl de verkoop bovenlangs
ongestoord door kan gaan. Het
Stadshart is in fases gebouwd:
Westwaarts, Promenade,
Passage, Noordwaarts,
Zuidwaarts en Oostwaarts,
Warande, Spazio en als laatste
toevoeging Cadenza.

Ontdek de wijken

Wilt u meer ontdekken over
deze en andere wijken in
Zoetermeer?
Neem een kijkje op
www.zoetermeerisdeplek.nl/
routes en ontdek meer over
onder andere de natuur, kunstwerken en architectuur!

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 vrijetijdsbesteding, woonplezier, wilt ondernemen of
studeren? Zoetermeer is de plek!
WK 13
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De leukste activiteiten!
Dit is de plek.

Architectuurwandeling
9 apr
Stadscentrum
Op zaterdag 9 april kunt u meelopen met de architectuurwandeling door het
stadscentrum. Naast alle voorzieningen, winkels
en vertier in de bovenstad is er gelegenheid om
te wonen en u te verplaatsen in de ‘benedenstad’. Oude watergangen, nieuwe vijvers en
imposante appartementengebouwen met alle
voorzieningen om de hoek. Wandel mee en
ontdek de woonwijk Stadscentrum.
De gegidste architectuurwandelingen vinden
plaats in groepen van maximaal 12 deelnemers
en zijn gratis. Er zijn nog plekken open. De gids
probeert een koffie- of theestop in een gebouw
te organiseren onderweg.
Meer weten over deze en andere activiteiten in
de stad? Neem een kijkje op
www.zoetermeerisdeplek.nl/agenda.

www.zoetermeer.nl

Themapagina: Week van het Geld
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De eerste stap helpt u verder
Voorkomen is beter dan
genezen. Dat geldt ook voor
schulden. Heeft u zorgen over
geld en wilt u hulp daarbij? De
gemeente Zoetermeer kan u op
verschillende manieren helpen.
Denk aan een gratis cursus
Omgaan met Geld, persoonlijk
advies en handige geldplannen.

Cursus Omgaan met Geld

‘Als wethouder Schuldhulpverlening en
Werk & Inkomen heb ik mij de afgelopen
vier jaar ingezet om Zoetermeerders
een schuldenhulpvrij bestaan te bieden.
Preventie en goede voorlichting zijn
daarbij heel belangrijk. Want een op de vijf
Zoetermeerders maakt grote kans om in de
schulden terecht te komen. Daarom, lees
deze tips en trek voortijdig aan de bel als er
vragen zijn. Want hoe eerder we met elkaar in
actie komen, des te eerder krijgen inwoners
weer grip op hun geld.’ – wethouder Van Driel

Geldzaken en administratie kunnen best lastig zijn. Daarom geeft de gemeente de
gratis cursus Omgaan met Geld. Alle inwoners van Zoetermeer kunnen hieraan
deelnemen. Heeft u geen geldproblemen? Ook dan kunt u bruikbare tips opdoen
tijdens deze cursus. In 6 bijeenkomsten op maandagavond of op woensdagochtend
leren wij u slimmer met uw geld om te gaan. De cursus start enkele keren per jaar.
De eerstvolgende cursussen starten op woensdag 8 juni 2022 (09.15 – 11.45 uur) en
maandag 13 juni 2022 (19.00 – 21.30 uur).
Wat leert u in de cursus?
U leert:
• Inkomen en uitgaven in kaart te brengen
• Budgetten maken (hoeveel geld geeft u
waar aan uit)
• Besparen (slim omgaan met geld)

Zelf meteen aan de slag?
Gebruik een geldplan!
Voor meer grip en overzicht op uw geld
zijn er ook online geldplannen. Deze
plannen kunnen u in verschillende
situaties helpen om uw geldzaken op
orde te krijgen. Online vult u uw plan
anoniem in. Hierna heeft u meteen een
actieplan in handen.
Geldplannen voor alle inkomens
De geldplannen zijn er voor alle
inkomens: een goed plan voor
iedereen. In een actieplan staat wat u
kunt doen om uw financiële situatie te
verbeteren. Ook vindt u handige tips
om uw uitgaven te verminderen of uw
inkomsten te verhogen. Daarnaast
leert u zorgvuldige keuzes te maken
wanneer u geld over heeft. Heeft u
financiële zorgen? Dan leest u stap
voor stap hoe u daaruit komt.
Geldplan gebruiken?
Wilt u gebruikmaken van een geldplan?
Kijk op
www.startpuntgeldzaken.nl/zoetermeer.

Daarnaast krijgt u advies over:
• Het op orde houden van uw administratie

Aanmelden voor de cursus
Aanmelden voor de cursus Omgaan met
Geld kan online via www.zoetermeer.nl/
omgaan-met-geld-cursus of door te bellen
naar 14 079. Ook kunt u mailen naar
geld@zoetermeer.nl. De gemeente neemt
daarna contact met u op.

Een ‘spaarder’ of juist een ‘uitgever’?
Leerlingen gaan in gesprek over geld
Geld: een onderwerp waar niet iedereen
makkelijk over praat. Daar brengen Wijck,
de gemeente Zoetermeer en basisscholen
De Oranjerie, De Oostwijzer en Het
Noorderlicht uit Oosterheem in de Week
van het Geld verandering in. Want jong
geleerd is oud gedaan!

Nibud Geldplan

• Meer over verzekeringen, sparen en
lenen
• Schulden vermijden

• Omgaan met verleidingen
• Hoe u uw kinderen met geld om kunt
laten gaan
Tijdens de eerste bijeenkomst kunt u
daarnaast aangeven wat u graag wilt
behandelen en wat uw leerdoelen zijn.

Van geld naar kunst
De leerlingen van zeven groep 6 klassen

leren tijdens deze week over omgaan met
geld. De leerlingen krijgen voorlichting van
een ervaringsdeskundige en gaan daarna
met elkaar aan de slag. De informatie die zij
krijgen van de ervaringsdeskundige zetten
ze om in een kunstvorm: een theaterstuk,
een dans, een rap, een schilderij en zelfs
graffiti staat op het programma. Elke klas
gaat met elkaar en met eigen inbreng aan
de slag met het onderwerp geld. Twee
organisaties helpen de leerlingen met het

creatieve proces: Styles Company en
MEEPZ. Op 30 maart vertelt ook wethouder
Ter Laak haar verhaal aan leerlingen uit
groep 6 van De Oranjerie.

Coronavirus en geldzaken
Het coronavirus heeft voor bijna iedereen
gevolgen voor de portemonnee. Ervaart u
geldzorgen? Of wilt u tips om uw geldzaken
op orde te krijgen? Met de korte testen
op www.geldfit.nl/zoetermeer of www.
geldfitzakelijk.nl checkt u snel uw financiële
fitheid. Dat geldt voor iedereen. U krijgt
snel advies over uw financiële situatie,
welke stappen u kunt nemen en welke
organisaties u daarbij kunnen helpen. Doe
daarom meteen een test om te weten hoe u
er financieel voor staat.

Wilt u meer informatie of bent u op zoek
naar hulp?
De gemeente kan u met advies en
informatie helpen.
Kijk voor de mogelijkheden op
www.zoetermeer.nl/hulp-bij-geldzaken.

Schuldhulpverlening voor ondernemers
Door de coronacrisis krijgen veel
ondernemers en zzp’ers te maken met
financiële zorgen. Ondernemers met
schulden kunnen – net als andere mensen
met problematische schulden – rekenen
op hulp van de gemeente. Wacht niet te
lang met het maken van een afspraak
hiervoor.

Afspraak maken?
Maak snel een afspraak met een
consulent via zoetermeer.nl of door te
bellen naar 14 079. U kunt dan de
problemen bespreken en voorkomen dat u
meer schulden krijgt. Kijk voor meer
informatie op www.zoetermeer.nl/
schuldhulpverlening-voor-ondernemers.

Gratis mondkapjes
en zelftests
Hoewel nu er veel versoepelingen
zijn, is het coronavirus er nog steeds.
Mondkapjes zijn op de meeste plekken
niet meer verplicht, maar het staat
iedereen vrij om toch een mondkapje te
dragen. De gemeente Zoetermeer geeft
gratis mondkapjes en zelftesten aan
minimahuishoudens. Deze producten
zijn onder andere af te halen bij de
Formulierenbrigade, Stichting MIM en op
de locaties van InZet. Wilt u weten of u
hiervoor in aanmerking komt? Kijk dan
op www.zoetermeer.nl/bijstandsnormen
of uw inkomen onder de grens van 120%
van de bijstandsnorm valt.

