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Zoetermeers talent schittert 
tijdens nieuwjaarsvoorstelling
Dinsdagavond 10 januari 2023 was het 
Stadstheater letterlijk het toneel voor 
de nieuwjaarsvoorstelling en -receptie 
van de gemeente. Samen met inwoners 
en ondernemers vierden we het nieuwe 
jaar. Tijdens de voorstelling schitterde 
heel wat Zoetermeers talent op het 
podium. 

Het Theaterorkest begeleidde de optredens 
van onder andere Teddy Macrander, 
Popkoor Just for Fun, Kees Vermeulen, 
Ruud Lockefeir, Irene Lam en Olga Roeting. 
Dansschool Dansis en theater Cadenza 
brachten onder andere Bal Masqué en 
Raveleijn. Al dit talent is verbonden door 
één aspect: ze komen uit Zoetermeer! 
Burgemeester Michel Bezuijen blikte in 
zijn nieuwjaarstoespraak terug op het 
afgelopen jaar én sprak de boodschap 
uit om in deze tijden vol onzekerheden en 
zorgen elkaar niet uit het oog te verliezen.

Verkoop vrije 
kavels aan de 
Hofwegenstraat
De lege kavel aan de Hofwegenstraat, 
dichtbij restaurant Hudson Zoetermeer, 
staat binnenkort te koop. De gemeente 
Zoetermeer verdeelt de kavel in negen 
delen. Al deze negen delen worden 
los van elkaar verkocht aan nieuwe 
eigenaren. Op de negen kavels kunt u 
een vrijstaand huis bouwen. 

Inschrijven
Bent u geïnteresseerd in de koop van 
een kavel, of wilt u meer informatie? 
Ga dan naar www.kavelszoetermeer.nl. 
U kunt zich tot en met 28 februari 
inschrijven. 
 

Afsluiting 
Europatunnel
Op dinsdagavond 17 januari 2023 
wordt de Europatunnel in de richting 
van de Afrikaweg (richting Den 
Haag) afgesloten voor verkeer. 
Woensdagavond 18 januari 2023 wordt 
de Europatunnel ook afgesloten, maar 
nu in de richting van de Australiëweg 
(richting Utrecht). De afsluitingen 
duren beide dagen van 19.30 tot 01.00 
uur. Het verkeer wordt bovenlangs 
de tunnelbak via de Europaweg (om)
geleid. 

Donderdag 19 januari 2023 wordt de 
tunnel in de Amerikaweg ter hoogte 
van de Afrikaweg, tussen 09.30 en 
12.00 uur afgesloten. 

De afsluiting van de Europatunnel en 
de tunnel in de Amerikaweg is nodig, 
omdat de afwateringsgoten en de 
riolering gereinigd worden.

Ontdek leuke sportactiviteiten!
De gemeente organiseert meerdere keren 
per week gratis sportactiviteiten. Van 
voet- tot basketbal en van wandelen tot 
een ouder-kind sportles.

Instuiven
Elke week zijn er leuke sportinstuiven. 
Kinderen tussen de 6 en 12 jaar kunnen 
zich sportief uitleven. Een potje voet- of 
basketballen of klimmen en klauteren, 
het kan allemaal! De instuiven zijn op 
verschillende locaties. Kijk voor alle data 
en locaties op www.zoetermeer.nl/sport.

Ouder-Kind Sportlessen
Wilt u samen met uw kind (minimaal 
6 jaar) fit worden? Doe dan mee met 
de gratis ouder-kind sportlessen. 

Ga samen de uitdaging aan en 
verbeter jullie conditie, kracht en 
uithoudingsvermogen. Tijdens de lessen 
gaan jullie samenwerken, zweten en 
vooral veel plezier hebben. De ouder-
kind sportlessen zijn elke dinsdag van 
18.00 tot 19.00 in Rokkeveen - sportzaal 
Groenblauwlaan 121. 

Wandel je Fit 
Bent u niet fit, voelt u zich te zwaar en 
wilt u daar verandering in brengen? Doe 
dan mee met het project ‘Wandel je Fit’! 
Met een wekelijkse wandeltocht werkt 
u aan uw gezondheid en leert u andere 
wijkgenoten kennen. Elke week loopt 
u met de gezellige wandelgroep een 
nieuwe route door een mooi stukje  

natuur in Zoetermeer. Kijk voor de 
wandeltijden op www.zoetermeer.nl/
sport. 

Winnaars 
kerstbomenactie
Maar liefst 3500 kerstbomen zijn 
afgelopen zaterdag ingeleverd bij 
14 verzamelpunten in de stad. Deze 
bomen krijgen een mooie, nieuwe 
bestemming. Zij worden versnipperd en 
verwerkt tot compost en biomassa om 
energie op te wekken. Een ingeleverde 
boom leverde een mandarijn en een 
lootje op met kans op mooie prijzen. 
De winnende nummers zijn inmiddels 
bekend.

Zit u bij de winnaars? Dan kunt u 
contact opnemen via 14 079 (optie 
2) voor het maken van een afspraak. 
Vergeet vooral niet uw lootje mee te 
nemen als u uw prijs komt ophalen.   

De prijswinnaars:
• Nintendo Switch incl. spel  

3489
• VVV bon t.w.v. € 50,-   

2344
• Podium cadeaubon t.w.v. € 50,-  

1754, 3417, 2707
• Pavarotti cadeaubon t.w.v. € 50,-  

3381, 690
• Dekker cadeaubon t.w.v. € 50,-  

1350, 3548
• Dekker cadeaubon 1 uur bowlen  

t.w.v. € 30,- 
 3329
• Game mania cadeaubon t.w.v. € 25,- 

386, 602
• Bioscoopbonnen t.w.v. € 25,-  

3535, 3772, 3573, 3306, 1650, 4059, 
4462

• Intertoys cadeaubon t.w.v. € 25,-  
43, 915, 513, 3500

• I-tunes cadeaubon t.w.v. € 15,-  
4469

• Media Markt cadeaubon t.w.v. € 50,- 
109, 3659

Informatiepunt Energie
In januari kunt u elke zaterdag van 
10.00 tot 12.00 uur terecht in het 
Stadhuis-Forum bij het Informatiepunt 
Energie van DEZo en Piëzo. De 
energieambassadeurs van DEZo en 
consulenten Duurzaam van Piëzo staan 
voor u klaar bij al uw vragen rondom 
energie besparen en energiezuinig 
wonen. Een afspraak maken is niet 
nodig.

Vragen
U bent welkom met vragen over onder 
andere de energierekening, wat u kunt 
doen om energie te besparen, hoe u zelf 
energie kunt opwekken, welke subsidies 
beschikbaar zijn en waar u het beste 
kunt beginnen om de woning duurzamer 
te maken. 

Voor wie?
De consulenten Duurzaam van Piëzo 
zijn er voor iedereen, maar vooral voor 
huurders en inwoners met een lager 
inkomen. 

De energieambassadeurs van DEZo 
richten zich meer op de huiseigenaren. 
Naast de kleine maatregelen geven 
zij ook advies over duurzaam en 
energiezuinig wonen en wat voor uw 
huis passende maatregelen zijn, zoals 
isoleren, ventileren, verwarmen en 
koelen.

Meer informatie
Meer informatie 
over het 
informatiepunt 
Energie vindt u op 
www.DEZo.eu.
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Van de gemeenteraad

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

Maandag 16 januari 
commissievergaderingen 

Op maandagavond 16 januari vinden 
de eerste vergaderingen van dit nieuwe jaar plaats. 
Dan vergaderen de raadscommissies Plenair, Stad en 
Samenleving. De commissie Plenair begint om 19.30 
uur in de raadzaal. De commissies Stad (raadzaal) en 
Samenleving (commissiezaal) starten om 20.20 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 via de website 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

Raadsleden denken graag mee
De gemeenteraad bestaat uit 39 raadsleden. Dit zijn 
allemaal Zoetermeerders die graag met u meedenken. 
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!

Bent u op zoek naar leuke 
activiteiten voor het weekend?  
Zoetermeer heeft veel te bie-
den voor jong en oud. Om u 
wat inspiratie te geven over 
wat er te doen is in onze mooie 
stad, vindt u hieronder een 
aantal tips. 

Samen winkelen in 
Zoetermeer
Als inwoner van Zoetermeer 
hoeft u niet ver te reizen voor 
een dagje shoppen. In 
Zoetermeer vindt u oneindig 
veel winkels. Van meubel- en 
tuinwinkels in het Woonhart tot 
kledingwinkels in het Stadshart. 
Er is keuze genoeg! Wilt u 
meer weten over het winke-

laanbod? Ga dan naar 
www.zoetermeerisdeplek.nl/
winkelen.

Musea en galeries in 
Zoetermeer
Wist u dat Zoetermeer ook een 
aantal musea en galeries heeft? 
U kunt onder andere terecht in 
de Vlamingstraat. Hier vindt u 
Franx. Bekijk het hele jaar door 
exposities, waarbij er speciale 
aandacht is voor lokaal talent, 
jonge creatieve makers en 
samenwerkingsprojecten. Wilt 
u meer weten over de musea 
en galeries? Ga dan naar 
www.zoetermeerisdeplek.nl/
galeries. 

Zoetermeer is de plek om 
weekend te vieren

Met de kinderen eropuit?
Kinderactiviteiten in 
Zoetermeer zijn er genoeg! 
Lekker ravotten in een speel-
bos, kennismaken met boerde-
rijdieren of sportieve en 
leerzame activiteiten onderne-
men. Er is zoveel te doen! Zo 
kunnen de kinderen bijvoor-
beeld gamen in Gamecity in 
Zoetermeer. Meer informatie 
over kinderactiviteiten in 
Zoetermeer, vindt u op 
www.zoetermeerisdeplek.nl/kids.

Wilt u meer weten over deze 
activiteiten, of ontdekken wat 
er nog meer te doen is 
Zoetermeer? Op 
www.zoetermeerisdeplek.nl 
staan nog veel meer tips!

Living Library 

Op zaterdag 14 
januari tussen 14.00 tot 16.30 
uur vindt in Bibliotheek Forum 
Zoetermeer Living Library 
plaats. Stap in de belevingswe-
reld van een ander door met 
elkaar in gesprek te gaan. Het 
doel van Living Library is om 
meer respect en begrip voor 
elkaar te krijgen en om van 
elkaar te leren. Toegang is 
gratis.

Kijk voor meer informatie op 
www.zoetermeerisdeplek.nl/
livinglibrary

De foto van de week is gemaakt van onze 
Mandelabrug. Deze prachtige foto is 

gemaakt door @joskrick. Heeft u ook een prach-
tige foto in Zoetermeer gemaakt? Deel ‘m dan 
met #zoetermeerisdeplek en wie weet staat uw 
foto hier volgende week! 

De leukste 
activiteiten!
Dit is de plek.

14
jan

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 02

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!

12 - JAN - 2022

(Bron beeld: Living Library) 

Denk & doe mee 
Ook u kunt meedenken en meedoen met de raad. 
Enkele mogelijkheden:
• vertel raadsleden wat ú belangrijk vindt;
• ontmoet raadsleden bij u in de buurt of op (bewoners)

bijeenkomsten en ga in gesprek;
• maak een afspraak met een raadslid of politieke 

partij;
• geef informatie: mail of schrijf een brief aan de raad;
• kom inspreken; • nodig raadsleden uit;
• dien een burgerinitiatief in.
Kijk voor meer informatie op 
www.zoetermeer.nl/gemeenteraad.



‘Stadsbouwmeester is dienaar en horzel tegelijk’ 
Ir. Ronald Knappers is stadsbouwmeester van de gemeente Zoetermeer en werkt 
als onafhankelijk adviseur voor het welstands- en erfgoedbeleid en de ruimtelijke 
kwaliteit. Sinds de zomer is er op donderdagochtend een speciaal inloopspreekuur 
in het Stadhuis Forum waar inwoners terechtkunnen met vragen voor de 
stadsbouwmeester. 

‘We merkten dat sommige bouwaanvragen 
onnodig heen en weer gingen’, vertelt 
Knappers. ‘Soms zijn het maar kleine 
dingen die ervoor zorgen dat voor een plan 
geen vergunning afgegeven wordt. In een 
persoonlijk gesprek licht je zulke zaken 
sneller en gemakkelijker toe dan via de 
mail. Dat scheelt een hoop bureaucratie en 
zo weet iedereen sneller waar hij of zij aan 
toe is.’ Dat hier veel behoefte aan is, blijkt 
uit het groeiend aantal mensen dat het 
inloopspreekuur van de stadsbouwmeester 
weet te vinden. ‘We moeten het nog wel 
een beetje verder inrichten’, legt Knappers 
uit. Zo wil hij bijvoorbeeld graag een grote 
kaart van Zoetermeer waarop bewoners 
hun woning aan kunnen wijzen. ‘Ook 
willen we graag maquettes laten zien van 
projecten die op dat moment gebouwd 
worden in de stad. Er gebeurt veel waar we 
trots op kunnen zijn. Dat mag best breder 
gedeeld worden.’

Goede communicatie
Waar Zoetermeer in het verleden 
gemakkelijk naar buiten toe uit kon breiden, 
zal er de komende jaren vooral binnen in de 
stad gebouwd worden met alle gevolgen 
van dien. ‘We kunnen nooit voorkomen 
dat er enige overlast zal zijn. We kunnen 
wel zorgen voor een goede communicatie 
zodat alle betrokkenen op tijd geïnformeerd 
worden.’ Want bij bouwen in de binnenstad 
heb je met veel meer inwoners en 
organisaties te maken, dan als je aan de 
rand van de stad bouwt. Daarom is de 
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit de laatste 
jaren steeds belangrijker geworden. ‘We 
moeten in kaart brengen waar Zoetermeer 
de komende jaren de meeste behoefte aan 
heeft en een duidelijke richting bepalen. 
Ook binnen de organisatie ben ik een 
belangrijke vraagbaak. Gaan we voor groen, 
of juist voor bebouwing en verharding? 
We zijn een bijzondere NewTown met een 
eigen structuur, maar je kunt niet altijd op 
meerdere paarden wedden zoals dat in het 
verleden is gedaan. Het is aan mij om een 

brug te slaan tussen al die verschillende 
belangen. Daarin ben ik eigenlijk dienaar en 
horzel tegelijk.’ 

Wekelijks inloopspreekuur 
stadsbouwmeester
Heeft u plannen om uw huis te verbouwen 
of om een nieuw huis te bouwen? Dan 
kunt u vrijblijvend advies vragen aan de 
stadsbouwmeester over de vormgeving, 
kleur- en materiaalgebruik van uw (ver)

bouwplan. U kunt ook bij hem terecht als 
u mee wilt denken over de (ruimtelijke) 
kwaliteit van de stad en uw leefomgeving. 
Stadsbouwmeester ir. Ronald Knappers 
houdt elke donderdag van 10.00 tot 
11.00 uur een inloopspreekuur op het 
Stadhuis, locatie Architectuurpunt bij de 
Omgevingsbalie in het Stadhuis op de 
begane grond. Meer informatie over de 
stadsbouwmeester en het welstandsbeleid 
vindt u op www.zoetermeer.nl/welstand.
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