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Webinar ‘Help je kind weerbaar worden’
Op woensdag 16 november kunt u 
een online cursus volgen over de 
weerbaarheid van uw kind. U leert hier 
hoe u uw kind kunt helpen om stevig in 
de schoenen te staan. Hoe kunt u uw 
kind meer zelfvertrouwen geven? En hoe 
leert u uw kind op een goede manier om 
voor zichzelf op te komen?

Waar en wanneer? 
Op woensdag 16 november van 9.15 tot 
10.30 uur. De cursus is online.

Voor wie?
Alle ouders van kinderen in de leeftijd van 
4-12 jaar uit Zoetermeer kunnen gratis 
deelnemen. 

Meer informatie en aanmelden
Aanmelden kan via  
meerpunt@zoetermeer.nl. Vermeld in de 
mail de naam van uw kind.
Het webinar wordt aangeboden door 
het Opvoedadviespunt (van Kwadraad 
binnen InZet) en het Meerpunt.

Maak kennis met de wijkagent
in De Leyens
In deze rubriek stellen we maandelijks 
de wijkagenten die in de verschillende 
wijken van Zoetermeer werken aan u 
voor. Rob Doorneveld is al zo’n vijftien 
jaar wijkagent en sinds januari 2022 is hij 
wijkagent in De Leyens.

Misschien bent u Rob wel eens 
tegengekomen. Hij probeert namelijk 
dagelijks op zijn fiets door de wijk te gaan 
en bezoekt dan vaste locaties, zoals het 
winkelcentrum, het Binnenpark en het 
gebied rondom het Noord-Aa: ‘Mensen 
kunnen mij dan altijd aanspreken.’

Zichtbaar zijn
Om als wijkagent goed te kunnen werken, 
is het volgens Rob noodzakelijk om 
zichtbaar te zijn en een breed netwerk te 
hebben. ‘Je moet weten wie er in je wijk 
wonen en wat er speelt. Dankzij mijn grote 
netwerk kan ik de juiste netwerkpartners 
inschakelen. Zijn er bijvoorbeeld 
problemen op school, dan kan ik jeugdzorg 
inschakelen.’

Sociale media
Rob heeft het vak flink zien veranderen. 
‘In het begin had ik geen sociale media 
tot mijn beschikking’, zo legt hij uit. 
‘Tegenwoordig zorgen deze media dat we 
veel handiger en gerichter in de wijk aan 
de slag kunnen. Ik bereik bijvoorbeeld met 
Instagram veel jeugd. Positief om te zien, is 
dat veel van mijn volgers meldingen bij mij 
doen. De meldingsbereidheid in de wijk is 
hierdoor flink gestegen.’

Voor Rob is wijkagent het mooiste beroep 
dat er is. ‘Je kunt veel betekenen voor de 
wijk en je merkt dat dit gewaardeerd wordt. 
Dat geeft mij enorm veel energie’, besluit hij.

Contact
Wilt u met Rob in contact komen? Dat kan via Twitter (@WA_DeLeyens), Instagram 
(@wijkagent_deleyens) en via het contactformulier op politie.nl. Daarnaast houdt Rob 
elke woensdag tussen 14.00 en 15.00 uur een spreekuur aan de Gondelkade 33. 

Nieuwe 
laadpaalplekken 
elektrische auto’s 
Wat vindt u van de nieuwe 
laadpaalplekken voor elektrische auto’s 
die de gemeente op het oog heeft? 
Op doemee.zoetermeer.nl staat een 
plattegrond van Zoetermeer met daarin 
een voorstel voor 133 nieuwe openbare 
laadpaallocaties. U kunt nog tot en met 
zondag 13 november reageren door te 
klikken op een van de nieuwe locaties. 
De locaties zijn dusdanig gekozen, dat 
straks iedere inwoner binnen 250 meter 
van de woning zijn of haar elektrische 
auto kan opladen. 

MijnGemeenteapp 
voor meldingen 
openbare ruimte
 
Kent u de MijnGemeenteapp al? Dit 
is een handige app speciaal voor 
smartphones en tablets. Met deze 
app kunt u bij de gemeente snel een 
melding maken als u op straat iets 
tegenkomt wat niet schoon, heel 
of veilig is. Bijvoorbeeld een losse 
stoeptegel, een kapotte lantaarnpaal of 
rotzooi op de straat.
 
Helpt u mee?
Gaat u de app ook gebruiken? Want wij 
hebben u als betrokken inwoner nodig 
om de stad schoon, heel en veilig te 
houden. Meer informatie over hoe u 
deze app op uw telefoon zet, leest u op 
www.zoetermeer.nl/mijngemeenteapp.
 
Geen smartphone of tablet?
Ook dan hebben wij uw betrokkenheid 
nodig. U kunt nog altijd een melding 
openbare ruimte doen via 
www.zoetermeer.nl/contactformulier of 
telefonisch via 14 079.
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Van de gemeenteraad

14 november 
commissievergaderingen

Op maandagavond 14 november 2022 zijn er 
commissievergaderingen. De commissie Plenair begint 
om 19.30 uur, de commissies Stad en Samenleving 
om 20.10 uur. U bent van harte welkom om deze 
vergaderingen te volgen vanaf de publieke tribune. Ook 
kunt u meekijken via de internetuitzendingen. 

Onderwerpen en internetuitzending
U kunt vast kijken welke onderwerpen er die avond 
worden besproken. De meest actuele agenda en 
stukken vindt u onder ‘Agenda’s en raadsinformatie’ 
op www.zoetermeer.nl/gemeenteraad. Hier kunt u de 
vergaderingen ook live volgen via internet. Alle raads- en 
commissievergaderingen zijn daar ook (met ondertiteling) 
terug te kijken. 

Vragen of suggesties?
Heeft u een vraag, wens of suggestie? Dat kunt u tijdens 

vergaderingen van de gemeenteraad of raadscommissie 
laten weten. U maakt dan gebruik van uw spreekrecht. 
Aanmelden hiervoor kan tot op de dag van de 
vergadering uiterlijk tot 12.00 uur. Stuur hiervoor een 
e-mail aan griffie@zoetermeer.nl. De griffie neemt dan 
contact met u op. Wilt u weten of dit iets voor u is? Meer 
informatie vindt u op www.zoetermeer.nl/gemeenteraad 
onder ‘Denk & doe mee’.
Wilt u niet in beeld komen, maar wel gebruikmaken van 
uw spreekrecht? Stuur de gemeenteraad dan een e-mail 
via griffie@zoetermeer.nl. 

Ontvang de nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws van 
de raad? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief. Na elke 
raadsvergadering krijgt u dan het laatste nieuws over de 
besluiten van de gemeenteraad per e-mail. 

Volgt u de raad al? 
 GemeenteraadZoetermeer 
 @raadzoetermeer  

Contact met raadsleden
Raadsleden denken graag met u mee. U kunt hen -of de 
fracties- altijd vragen stellen of een afspraak maken voor 
een persoonlijk gesprek. Kijk eens op 
www.zoetermeer.nl/gemeenteraad onder ‘Over de raad’ 
om te zien wie de raadsleden zijn en hoe u contact kunt 
opnemen. Wilt u de hele gemeenteraad iets laten weten 
of een vraag stellen? Dan kunt u de griffie mailen of 
bellen. Tenslotte is de gemeenteraad er voor u!

Colofon Stadsnieuws
Gemeente Zoetermeer
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

Hij komt, hij komt, die lieve 
goede Sint. Of in ieder geval, 
bijna dan. Op 12 november 
komt Sinterklaas aan in 
Nederland. De intocht in 
Zoetermeer is een week later, 
namelijk op zaterdag 19 
november.

De intocht is van 11.00 tot 
16.00 uur. Het feest begint op 
het Cadenzaplein. Hier ont-
vangt burgemeester Bezuijen 
om 11.00 uur de Sint in de 

stad. Vervolgens maakt 
Sinterklaas samen met zijn 
Amigo’s -de bewakers van zijn 
huis in Spanje- en de burge-
meester een tocht door 
Zoetermeer.

Sinterklaas en zijn Amigo’s 
gaan tijdelijk in het 
Sinterklaashuis in de 
Dorpsstraat wonen. Dit huis 
wordt op zaterdag 19 novem-
ber om 13.00 feestelijk geo-
pend in de Dorpsstraat. 

Sinterklaas in Zoetermeer!
Iedereen kan hier vanaf 13.15 
op de foto met Sinterklaas! 
Ook kunnen kinderen en 
ouders op 30 november, 3 
december en 5 december 
tussen 12.00 en 15.00 langsko-
men bij het Sinterklaashuis.

Voor kinderen (of volwassenen) 
die geen genoeg kunnen krij-
gen van Sinterklaas, is de bio-
scoop dé plek. In Kinepolis zijn 
dit jaar maar liefst twee sinter-
klaasfilms te zien! De Club van 
Sinterklaas en de Race tegen 
de Klok en De Grote 
Sinterklaasfilm: Gespuis in de 
Speelgoedkluis. Geniet met 
een bak popcorn (of peperno-
ten) van deze spannende 
avonturen.

Intocht van 
Sinterklaas in  
het centrum
Op 19 november komt 
Sinterklaas de kinderen in 
Zoetermeer een bezoekje 
brengen. Tussen 11.00 en 
16.00 uur vindt de intocht van 
Sinterklaas plaats. Op zijn witte 
paard rijdt de kindervriend 
door ons centrum. De kinderen 
kunnen meedoen met allerlei 
leuke spelletjes. Komt u ook? 

Meer informatie
Meer informatie over het pro-
gramma vindt u op 
www.zoetermeerisdeplek.nl/
agenda/. Foto: Ton van Zeijl 

De foto van de week is gemaakt in de 
Dorpsstraat bij het Sinterklaashuis. Dit 

bijzondere plaatje is gemaakt door 
@dedorpsstraat. Heeft u ook een mooie foto 
gemaakt van Zoetermeer, of wilt u een leuke 
Sinterklaasfoto delen? Deel ‘m dan met 
 #zoetermeerisdeplek en wie weet staat uw foto 
hier volgende week!

De leukste 
activiteiten!
Dit is de plek.

19
nov

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 vrijetijdsbeste-
ding, woonplezier, wilt ondernemen of 
studeren: Zoetermeer is de plek!

WK 45

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 
ditisdeplek@zoetermeer.nl!

10 - NOV - 2022



Belangengemeenschap Driemanspolder (BGD) is zo’n 50 jaar geleden ontstaan 
bij de bouw van de wijk Driemanspolder om de belangen van de bewoners van de 
BOB-woningen te behartigen. In eerste instantie ging het nog om het organiseren 
van activiteiten gericht op het algemeen onderhoud van dit type woning. De laatste 
jaren zijn de activiteiten uitgebreid. Inmiddels is ongeveer 75% van de bewoners 
van de BOB-woningen lid van de BGD. Toch kunnen er nog meer leden bij, want alle 
bewoners van de laagbouw woningen in de wijk kunnen nu lid worden.

‘Hoe meer bewoners lid zijn, hoe beter wij 
onze stem kunnen laten horen’, vertellen 
Eveline Kokx en Annemiek Stuurman. 
Momenteel werken zij met buurtgenoten 
aan een plan om de woningen te 
verduurzamen. 

Eigen initiatief 
‘De initiatieven die wij oppakken, komen 
vanuit de bewoners zelf’, vertelt Eveline, 
bestuurslid van de BGD. Zo kwam 
Annemiek met het initiatief om de woningen 
te verduurzamen. ‘In het begin ging het 
vooral over hoe we de woningen gasloos 
kunnen maken. Dat is nu nog net een stapje 
te ver.’ Samen met een aantal bewoners 
is de werkgroep Duurzaamheid opgericht 
om te kijken welke stappen op dit gebied 
wel al mogelijk zijn. ‘Tijdens de Techaton 

bij de Dutch Innovation Factory kwamen 
we in contact met de gemeente’, vertelt 
Annemiek. ‘Die wilde graag weten wat zij 
voor ons kunnen betekenen om de plannen 
concreet te maken. We zijn erg blij met het 
contact en het samenspel van BGD met 
bewoners, het Energieloket Zoetermeer en 
de gemeente.’

BOB-woningen
De woningen zijn op meerdere punten 
voor verbetering vatbaar. Dat varieert 
van eenvoudige maatregelen, zoals het 
isoleren van de radiatorbuizen, tot meer 
bouwkundige zaken zoals de open zolder, 
waar veel warmte verloren gaat. Niet alle 
ramen hebben dubbel glas. Ook kan de 
huidige ketel vervangen worden door een 
zuiniger exemplaar, met op termijn een 

warmte-terugwininstallatie. Het plaatsen 
van tochtstrippen onder de deuren en 
het vervangen van gloeilampen door 
energiezuinige LED-varianten levert ook 
besparing op. 

Presentatie 
‘Deze suggesties komen uit een onderzoek 
dat de BGD heeft laten doen door Lars 
Boelen Paris Proof Plan, met subsidie van 
de gemeente. Op 15 november presenteert 
hij de uitkomsten van dit onderzoek bij de 
ledenvergadering van BGD. Wethouder 
Bouke Velzen (Duurzaamheid & Energie) is 
hier ook bij aanwezig.’ Het doel is om de 
verschillende mogelijkheden in ‘hapklare 
brokken’ te presenteren en buurtbewoners 
te stimuleren om hier zelf mee aan de 
slag te gaan. ‘Je merkt dat tot voor kort 
de terugverdientijd van zonnepanelen of 
een warmtepomp vaak onderwerp van 
twijfel was. Dat speelt met de huidige 
energieprijzen totaal niet meer. Het is 
vaak nog wel lastig om zelf te bedenken 
waar je het beste kunt beginnen en hoe 
je zorgt voor een gezond en comfortabel 
binnenklimaat.’

Vergadering 15 november
Geïnteresseerde buurtbewoners zijn van 
harte welkom om de vergadering in het 
ONC Clauslaan bij te wonen. 
Kijk voor meer informatie op: 
www.bg-driemanspolder.nl      

Eveline Kokx en Annemiek Stuurman van 
Belangengemeenschap Driemanspolder

Belangengemeenschap Driemanspolder helpt de buurt  
bij verduurzaming van de BOB-woningen

www.zoetermeer.nl Themapagina: Programma Duurzaam 10 november 2022



Dinsdag 29 november vindt het Symposium Post 65 erfgoed en stadsontwikkeling plaats 
in Zoetermeer. We presenteren de uitkomsten van het inventarisatieproject van het Post 65 
erfgoed, er zijn diverse excursies en interessante lezingen. Iedereen is van harte welkom 
bij dit symposium. Deelname is gratis. Meer informatie vindt u in de UITagenda op  
www.zoetermeerisdeplek.nl. Hier kunt u zich ook aanmelden.

Zoetermeer 60 jaar New Town
Om de hoge woningnood in 1962 op te lossen 
bood Zoetermeer zich aan als groeikern (New 
Town) van Den Haag. Het Zoetermeerse 
‘aanbod’ werd dankbaar aanvaard. Zo kreeg 
Zoetermeer de opdracht om te groeien tot 
100.000 inwoners. Sindsdien nam Zoetermeer 
een spectaculaire wending en groeide uit van 
een dorp met nog geen 10.000 inwoners tot 
een stad met inmiddels 126.000 inwoners. In 
2022 is het 60 jaar geleden dat Zoetermeer 
een New Town werd. Vanwege dit jubileumjaar 
organiseren gemeente Zoetermeer, 
Historisch Genootschap Oud Soetermeer, 
ArchitectuurPunt, Schatbewakers en OZB 
dit symposium over de geschiedenis en 
toekomstige ontwikkeling van Zoetermeer. 

Post 65 Erfgoed
De gebouwen en wijken uit de periode 
vanaf 1965 vormen ons jongste erfgoed, het 
zogenoemde Post 65 erfgoed. De stad en 
haar inwoners veranderen voortdurend. Veel 
gebouwen en gebieden uit deze tijd worden 
omgebouwd, verduurzaamd of gesloopt. 

Zoetermeer loopt voorop in de inventarisatie 
van haar Post 65 erfgoed. Deze inventarisatie 
roept echter ook vragen op. Wat is de relatie 
tussen het specifieke karakter van het Post 
65 erfgoed en de toekomstige ruimtelijke 
opgaven? En op welke manier kunnen de 
waarden van dit erfgoed voor de toekomst 
worden geborgd? Het symposium geeft hier 
antwoorden op.

Wat is er te doen?
Het symposium begint met diverse excursies. 
Leer over de bijzondere gebouwen van 
Zoetermeer. Wandel samen met een gids 
door het Stadshart of door Palenstein. Of 
ontdek Meerzicht en Entree met de fiets. Na 
de excursies zijn er interessante lezingen 
van onder meer Architectenbureau Herman 
Hertzberger, Contrei, PBL en SUBoffice 
Architecten. Ter afsluiting leidt Simone Rots 
(INTI) een panelgesprek over de vraag welke 
rol het jonge Post 65 erfgoed speelt in de 
toekomstige ontwikkeling van de stad.

Mis het niet en meld u aan!

Symposium over Post 65 erfgoed en stadsontwikkeling

Zoetermeer 60 jaar New Town is iets 
om bij stil te staan en te vieren met de 
stad! Dat doen we het hele jaar door. 
Van architectuurwandelingen, lezingen 
en tentoonstellingen tot de New Town 
Kunstprijs Zoetermeer, de Sweetlake 
City Show, het New Town congres en het Symposium Post 65 erfgoed en 
stadsontwikkeling. Beleef Zoetermeer 60 jaar New Town en ontdek wat er nog 
meer te doen is via www.zoetermeerisdeplek.nl/60jaarnewtown.
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