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Last van vallende 
bladeren? 
Adopteer een 
bladkorf!
Vanaf half oktober worden er weer 
bladkorven in de stad geplaatst. 
In een bladkorf kunnen u en uw 
buurtbewoners bladafval verzamelen. 
Als er vorig jaar een bladkorf bij u in 
de buurt stond, hoeft u er dit jaar niet 
opnieuw een aan te vragen. Deze 
wordt ook dit jaar weer geplaatst, tenzij 
er het afgelopen jaar weinig of geen 
gebruik van is gemaakt. De gemeente 
zorgt ervoor dat de bladkorf elke week 
wordt geleegd.

Bladkorf aanvragen
Staat er geen bladkorf bij u in de 
buurt? Dan kunt u deze vanaf 
24 oktober aanvragen via de 
MijnGemeente App of via  
www.zoetermeer.nl/afval-bladkorf

Denk mee over 
veiligheid
Waar moet de gemeente zich volgens 
u de komende jaren op richten om 
Zoetermeer veilig te houden? Laat het 
ons online weten via  
doemee.zoetermeer.nl. Of kom naar de 
bijeenkomst op donderdag 20 oktober 
om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) 
in Het Wapen van Zoetermeer. Zo 
kunt u de gemeente laten weten wat 
u belangrijk vindt op het gebied van 
veiligheid. Meer informatie vindt u op 
www.zoetermeer.nl/veiligheid. 

VOLG DE GEMEENTE

ZOETERMEER:
facebook.com/gemeentezoetermeer

twitter.com/gemzoetermeer

@gemeentezoetermeer

Schoonmaak Mandelabrug en Balijbrug
De Mandelabrug en de Balijbrug 
worden van 17 tot en met 27 oktober 
schoongemaakt.

De werkzaamheden vinden vooral in 
de nacht plaats, zodat autoverkeer op 
de snelweg en gebruikers van allebei 
de bruggen er zo min mogelijk last van 
hebben. Voetgangers en fietsers kunnen 
de bruggen tijdens de werkzaamheden 
gewoon blijven gebruiken. 

Werkzaamheden
De Balijbrug en de Mandelabrug worden 
aan de buitenkant schoongemaakt. 
Er zijn constant uitvoerders aanwezig. 
Zij zetten een deel van het pad tijdelijk 
af als dat nodig is. Ook leiden zij 
voetgangers en fietsers op de brug 
om het schoonmaakwerk heen, als 
er bijvoorbeeld water lekt. Er worden 
hoogwerkers vanaf de begane grond 

ingezet. Hierdoor worden de rijstroken 
op de snelweg om en om afgezet. Ook 
wordt de late- en vroege dienstregeling 
van het spoor en de tram aangepast. 

Avond en Nacht
Het meeste werk gebeurt in de avond 
en nacht, tussen 22.00 en 05.00 uur. 
Hierdoor hebben weggebruikers en 
reizigers in het openbaar vervoer er 
zo min mogelijk last van. De ingangen 
aan allebei de kanten en het gedeelte 
van de Zuidweg worden overdag 
schoongemaakt. De trappen van de 
Mandelabrug zijn niet in beheer bij de 
gemeente Zoetermeer. De beheerders 
hiervan (onder andere ProRail) zorgen 
zelf voor schoonmaak van de trappen.

Meer weten? 
Meer informatie vindt u op 
www.zoetermeer.nl/mandelabrug-balijbrug 

Allereerste Zoetermeerse Jeugdlintjes uitgereikt

Burgemeester Michel Bezuijen reikte 
vrijdagmiddag 7 oktober 2022 de 
allereerste Zoetermeerse Jeugdlintjes uit 
aan Noa van der Ploeg, Koen van der Voet, 
Emma van der Zalm en Sanam Rafat. 

Green Team
Zij zijn alle vier voorzitter van het Green 
Team op hun school en zetten zich in voor 
het Green Team Zoetermeer. Het Green 
Team Zoetermeer is groep jongeren die zich 
inzet voor duurzaamheid. De vier jongeren 

ontvingen het lintje voor hun enthousiaste 
inzet voor de Green Teams, het klimaat én 
voor duurzaamheid in Zoetermeer.

Uitreiking
De lintjes werden uitgereikt tijdens de 
duurzaamheidsconferentie van het Green 
Team Zoetermeer op het Picasso Lyceum. 
Burgemeester Michel Bezuijen verraste 
Noa, Koen, Emma en Sanam met de eerste 
lintjes voor jonge Zoetermeerders.

Meer informatie
Meer informatie over het Zoetermeerse 
Jeugdlintje vindt u op 
www.zoetermeer.nl/gemeentelijke-onderscheidingen. 
Daar staat ook hoe u een lintje voor een 
jongere kunt aanvragen als beloning voor 
een bijzondere daad of inzet.

Praat en denk mee tijdens het wereldcafé 
Op 19 oktober is er een bijeenkomst om mee te denken over de binnenstad: 
het wereldcafé. De bijeenkomst gaat over hoe deelgebied 3 (Luxemburglaan 
e.o.) en deelgebied 5a (Zuidflank Nederlandbaan) eruit komen te zien. De 
bijeenkomst is van 19.00 tot 21.30 uur in Lunchroom Bij Daan, Noordwaarts 65 
in Zoetermeer.

Wereldcafé
Een wereldcafé is een manier om kennis, 
meningen en ideeën met elkaar te delen. 
Tijdens de bijeenkomst gaan we het 
onder andere hebben over veiligheid, 
voorzieningen, verkeer en parkeren. Uw 
mening en ideeën gebruiken wij voor het 
opstellen van een gebiedsvisie. In de 
gebiedsvisie staat beschreven hoe de 
Luxemburglaan en de Nederlandbaan er 
in grote lijnen uit gaan zien.

Aanmelden
Om de avond goed voor te bereiden 
is het belangrijk dat u zich aanmeldt. 
Aanmelden kan door uiterlijk 17 
oktober 2022 een e-mail te sturen 
naar projectenpmv@zoetermeer.nl, 

met als onderwerp ‘Wereldcafé 19 
oktober 2022’. Geef in de mail aan of 
u wilt meepraten over deelgebied 3 
(Luxemburglaan e.o.) of deelgebied 5a 
(Zuidflank Nederlandbaan). 

Meer informatie
Meer informatie vindt u op 
www.zoetermeer.nl/participatie

Kinderactiviteiten in 
de herfstvakantie

De herfstvakantie komt eraan! Ook 
deze vakantie is er weer genoeg te 
doen voor Zoetermeerse kinderen en 
jongeren. Kom gezellig sporten met 
Team Sport, bezoek het Nationaal 
Videogame Museum met Speelmeer 
of bezoek het griezelfeest van 
speelboerderij Het Buitenbeest. Bekijk 
het hele aanbod op 
www.zoetermeer.nl/vakantiefolder. 

Griezelen op Speelboerderij het 
Buitenbeest 
Op vrijdag- 28 en zaterdagavond 29 
oktober opent Speelboerderij het 
Buitenbeest van 19.00 uur tot 21.30 
uur haar deuren voor het griezeligste 
feest van het jaar! De hele avond 
zijn er spannende activiteiten voor 
kinderen van 6 tot en met 12 jaar. De 
toegangsprijs is € 3,00 per avond. 
Kinderen met een ZoetermeerPas 
mogen gratis griezelen. Let op! 
Aanmelden via een inschrijfformulier is 
verplicht. Het formulier kunt u ophalen 
bij de speelboerderij. Er is een klein 
aantal toegangskaarten beschikbaar. 

Speelmeer MEGA Sport- en 
spelinstuif
Op 26 oktober is de Speelmeer MEGA 
Sport- en spelinstuif. Kinderen tussen 
de 6 en 12 jaar die graag sporten, 
kunnen meedoen. Van 13.00 tot 16.00 
uur laten sportaanbieders kinderen 
kennismaken met verschillende 
sporten. Ook kan er gedanst worden in 
de disco! De toegangsprijs is €2,00 per 
kind. Kinderen met een ZoetermeerPas 
mogen gratis komen sporten. 
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Van de gemeenteraad

17 oktober 
besluitvormende 
raadsvergadering

Op maandagavond 17 oktober 2022 neemt de 
gemeenteraad weer besluiten. De raadsvergadering 
vindt plaats van 19.30 – 23.30 uur in de raadzaal. U 
bent van harte welkom om deze vergadering te volgen 
vanaf de publieke tribune. Ook kunt u meekijken via de 
internetuitzending. 

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 
vergadering 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 en 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

De dagen worden korter, de 
bomen worden bruiner en de 
dekentjes op de bank komen 
weer tevoorschijn. Dat kan 
maar één ding betekenen: het 
is herfst! De één vindt de herfst 
geweldig en geniet van alle 
gezelligheid. De ander vindt 
de herfst misschien maar hele-
maal niks. Er zijn in Zoetermeer 
tal van herfstachtige activitei-
ten te beleven. Of u nou jong 
of oud, een herfstliefhebber of 
herfsthater bent, deze tips zijn 
voor iedereen. 

•  Fietstocht
	 Een	fietstocht	is	de	manier	

om op een leuke manier van 
de natuur te genieten. Fiets 
door parken en bossen en 
geniet van alle gekleurde 
bladeren aan de bomen. 
Heeft u geen zin om zelf een 
route uit te stippelen?  
Kijk dan eens op 

 www.zoetermeerisdeplek.nl/
inspannen/fietsen.

•  Haak- en breicafé
 Haken of breien is de per-

fecte herfsthobby. U kunt 
bijvoorbeeld uw eigen trui, 
muts of sjaal breien en 
haken. Zo gaat u lekker warm 
de winter in én heeft u een 
uniek kledingstuk. Win-win! 
Vindt u het gezellig om 
samen met anderen te haken 
of breien? Of wilt u graag 
tips? Dan is het haak- en 
breicafé iets voor u. U bent 
elke donderdag van 10.00 
tot 12.00 uur van harte wel-
kom in het Forum Café. 
Deelname is gratis. 

Herfstliefhebbers (of herfsthaters) opgelet!
•  Kermis
 Als u denkt aan herfst, denkt 

u waarschijnlijk niet meteen 
aan de volgende activiteit. 
Maar deze tip vindt toch echt 
midden in de herfst plaats: 
de kermis! Van 22 tot 30 
oktober kunt u op de 
parkeerplaats van 
SilverDome genieten van 
allerlei spannende en leuke 
attracties. 

•  Stadsboerderij  
De Balijhoeve

 Bij Stadsboerderij De 
Balijhoeve is er op 23 
oktober genoeg te doen. Zo 
kunnen kinderen allerlei 
herfstdingen knutselen. Ook 
vertrekt er elk uur een 
wandeling door het Balijbos. 
Zo ontdekt u welke 
paddenstoelen daar allemaal 
groeien. U kunt tussen 13.00 
en 16.00 langskomen.

Wilt u weten wat er nog meer 
te doen is Zoetermeer? Op 
www.zoetermeerisdeplek.nl 
staan nog veel meer tips!

Concert Frank 
Boeien 
‘Denk niet wit, 
denk niet zwart, denk niet 
zwart-wit.’ Of ‘Linda, Linda, ik 
wil alles voor je doen.’ Zomaar 
twee bekende zinnen uit de 
nummers van zanger Frank 
Boeien. In oktober en novem-
ber 2022 treedt Frank samen 
met zijn band op in een aantal 
poppodia in Nederland. Één 
van de steden waar Frank 
optreedt, is Zoetermeer! 

Op 15 oktober treedt Frank 
Boeien op in Poppodium 
Boerderij. U kunt kaarten 
kopen via 
www.poppodiumboerderij.nl.

WAT MAAKT ZOETERMEER VOOR U 
DÉ PLEK?
We nodigen inwoners, bezoekers, studen-
ten 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!

‘Westerpark – Zoetermeer’. 
Deze prachtige herfstfoto is gemaakt door 

@joskrick. Heeft u ook een mooie foto van 
Zoetermeer? Deel hem via #zoetermeerisdeplek 
op Instagram en wie weet komt de foto hier 
binnenkort voorbij!

De leukste 
activiteiten!
Dit is de plek.

15
okt

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!
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Honderdduizenden Nederlanders hebben grote schulden. Ondanks dat er zoveel mensen geldproblemen hebben, vinden veel 
mensen het moeilijk om hierover te praten. Dat erover praten júist helpt, blijkt uit het verhaal van Romy Venhuizen. Zij woont 
samen met haar drie dochters in Zoetermeer en heeft drie jaar in de schuldhulpverlening gezeten.

‘De schulden begonnen toen mijn partner 
en ik uit elkaar gingen. Deze schulden 
waren nog wel te overzien. Maar daarna 
werd ik slachtoffer van de toeslagenaffaire. 
Toen mijn kinderen in 2015 naar de 
Buitenschoolse Opvang gingen, moest ik 
ineens duizenden euro’s terugbetalen.  
Mijn rekening werd geblokkeerd en ik 

ontving geen toeslagen meer. Ik had 40 
euro per week om boodschappen van te 
doen voor mij en mijn kinderen.’

Angst en schaamte
‘Omdat ik me schaamde voor de schulden, 
heb ik er vijf jaar lang met niemand over 
gesproken. Uit angst durfde ik jarenlang 
de gemeente niet om hulp te vragen. 

Ik was bang dat de kinderbescherming 
ingeschakeld zou worden. Of dat ik zelf 
helemaal geen controle meer zou hebben 
over mijn uitgaven. Telkens als een dure 
auto door de straat reed, was ik bang dat 
het een deurwaarder was. Ik durfde zelfs 
de brievenbus niet meer te openen, omdat 
ik bang was voor alle rekeningen die daar 
lagen.’ 

Om hulp vragen
‘Op een gegeven moment werd ik bijna 
mijn huis uitgezet. Ik kon de huur niet meer 
betalen. Op dat moment besloot ik om mijn 
schaamte opzij te zetten en de gemeente 
om hulp te vragen. Toen ik met iemand 
van de gemeente belde, vroegen ze of 
ik alle rekeningen en schulden op wilde 
sturen. Alle bedrijven waar ik schulden 
had, werden op de hoogte gesteld dat 
ik hulp had gezocht. Vanaf toen verliep 
al het contact met de bedrijven waar ik 
schulden had via de gemeente in plaats 
van met mij. Ik ontving geen rekeningen 
en deurwaarders meer. Dit zorgde meteen 
voor zoveel rust.’

Traject
‘Toen ik de gemeente belde, verwachtte 
ik op mijn kop te krijgen. Maar zo was 
het totaal niet. Ze zeggen niet dat je iets 
doms hebt gedaan, maar ze willen het echt 
voor je oplossen. Ze hebben ook nooit 
de kinderbescherming gebeld, omdat ik 
zelf om hulp vroeg. Ik wil dus ook tegen 
iedereen die hetzelfde meemaakt zeggen: 
schaamte is niet nodig. De gemeente helpt 
jou en veroordeelt je niet. Je hoeft niet 
meteen een schuldhulpverleningstraject in, 
maar je kan ook af en toe hulp krijgen van 
een vrijwilliger.’

En nu?
‘Vier jaar geleden klopte ik aan bij de 
gemeente en inmiddels ben ik alweer één 
jaar uit het schuldhulpverleningstraject. Het 
gaat nu heel erg goed met ons. We hebben 
een leuk huisje en doen leuke dingen 
samen. Ik probeer nog steeds zoveel 
mogelijk boodschappen en activiteiten, 
voor zo min mogelijk geld te doen. 
Inmiddels doe ik het niet omdat het moet, 
maar omdat het kan.’

Zet zelf de eerste 
stap met een geldplan

Wilt u meer grip op uw geld en een 
beter overzicht van uw uitgaven 
of inkomsten hebben? Dan kunt u 
gebruikmaken van online geldplannen. 
Deze plannen helpen uw geldzaken op 
orde te krijgen. U vult uw plan online 
anoniem in en na het invullen heeft 
u meteen een actieplan in handen. 
Iedereen kan gebruikmaken van de 
geldplannen, het maakt hiervoor niet 
uit hoeveel u verdient. Er zijn plannen 
die helpen met beter rondkomen of 
zelfs met sparen. Maak er gebruik van! 
Kijk op 
www.startpuntgeldzaken.nl/zoetermeer

Geldzorgen? Praat erover!
Schrikt u als de deurbel gaat? Heeft u 
slapeloze nachten, omdat u deze maand 
veel rekeningen niet kunt betalen? Staat u 
constant rood en krijgt u een naar gevoel 
bij de kassa, omdat het niet meer te 
betalen is?

Praat erover
Waarschijnlijk heeft u aan allerlei 
verschillende oplossingen gedacht, maar 
komt u er zelf niet uit. Wat nu? Als het 
financieel niet zo goed gaat, mag u daar 
best hulp bij vragen. 
Ons advies: praat erover met een 
schuldhulpverlener van de gemeente. 
Wacht niet tot het te laat is, want u hoeft 
er niet alleen voor te staan.

Gratis advies en informatie
U heeft gratis toegang tot persoonlijk 
advies, informatie of andere hulpverlening 

om u te ondersteunen bij het oplossen óf 
voorkomen van schulden. Deze hulp zorgt 
ervoor dat u een oplossing vindt, zodat uw 
geldzorgen niet groter worden. Wij denken 
graag met u mee. 

Op 
www.zoetermeer.nl/schuldhulpverlening 
kunt u makkelijk een afspraak maken. Wilt 
u dat liever telefonisch doen? Dat kan via 
14 079. 

Financieel fit? Doe de test!
Ontdek hoe financieel fit u bent op 
geldfit.nl/zoetermeer. Iedereen kan de korte 
test doen, zowel jongeren en studenten als 
gepensioneerden.
Bent u ondernemer? Kijk dan op 
geldfitzakelijk.nl. 

U krijgt snel advies over uw financiële 
situatie, welke stappen u kunt nemen en 
welke organisaties u daarbij kunnen helpen.

Sneller hulp bij  
betalings- 
achterstanden
De gemeente Zoetermeer is verplicht om 
inwoners met geldproblemen te helpen. 
Het liefst zo vroeg mogelijk, voordat 
de geldproblemen groter worden. Dit 
noemen wij vroegsignalering. 
Om de inwoners met geldproblemen zo 
snel mogelijk te kunnen helpen, werken 
we samen met woningcorporaties, 
zorgverzekeraars en energie- en 
drinkwaterbedrijven. 

Hulp van de gemeente
Wanneer u een rekening niet of te laat 
betaalt, zijn zij verplicht om dit door te 
geven aan de gemeente. Zo kan de 
gemeente u hulp bieden en samen met u 
zoeken naar een oplossing. 

Meldpunt EMMA
Meldpunt EMMA (Kwadraad) werkt in 
opdracht van de gemeente Zoetermeer. 
Het team van Meldpunt EMMA bestaat
uit maatschappelijk werkers. Zij nemen
contact met u op. Zij sturen een brief, 
of bellen u om langs te komen op 
huisbezoek.

Organisaties  
in Zoetermeer 
Wist u dat er verschillende (vrijwilligers) 
organisaties zijn in Zoetermeer die u 
kunnen helpen bij uw geldzaken? Denk 
aan hulp bij administratie of het invullen 
van formulieren.

Kijk voor informatie op 
www.zoetermeerwijzer.nl onder het 
kopje ‘Werk, geld en uitkering’.

Romy zat jaren in de schulden: ‘Ik durfde zelfs de 
brievenbus niet meer te openen.’

Romy Venhuizen
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‘Hulpmiddelen voor visueel gehandicapten moeten 
blijvend onder de aandacht worden gebracht.’
Onlangs verscheen er een filmpje op 
social media over een geleidelijn. Een 
geleidelijn is een lijn met geribbelde 
tegels die blinden en slechtzienden 
de weg wijst. In dit filmpje liet PvdA-
raadslid Yuri Nikerk een geleidelijn zien 
in het Stadshart, die zomaar lijkt te 
eindigen tegen een muur. Hij vroeg een 
van de wethouders hier iets aan te doen. 
Dit filmpje laat zien dat veel mensen niet 
goed weten hoe de hupmiddelen voor 
visueel beperkten werken.

‘Het is goed dat mensen uit de stad 
aandacht vragen voor dit soort situaties.’ 
legt Theo Baijer (77) uit. Hij is lid van de 
Toegankelijkheidsraad Zoetermeer. Baijer 
is sinds zijn geboorte al visueel beperkt, 
maar de laatste jaren is zijn zicht gedaald 
tot ongeveer één procent. Hij wil direct een 
misverstand rechtzetten: ‘De geleidelijn 
waar de heer Nikerk het in zijn filmpje 
over heeft, lijkt inderdaad zomaar ergens 
te eindigen, maar dat is niet helemaal 
juist. Op die plek gaat de geleidelijn op de 
grond over in een natuurlijke gidslijn. Dit 
is een muur of gevel.’ Mensen die blind of 
slechtziend zijn, volgen deze muur om de 
juiste weg te vinden. Dat werkt prima voor 
Baijer en andere visueel gehandicapten. Al 

merkt hij wel dat de natuurlijke gidslijnen 
soms versperd worden door fietsen of 
uitstallingsborden die tegen de gevel staan. 
‘Er is al veel verbeterd, maar het komt toch 
nog regelmatig voor dat de route niet vrij is.’

Winkelgebieden
Over het algemeen is het Stadshart voor 
mensen met een visuele beperking goed 
toegankelijk. De Toegankelijkheidsraad 
heeft meegedacht over de renovatie 
die onlangs plaatsvond. Er is voor de 
geleidelijnen professioneel advies gebruikt. 
‘In sommige zijstraten en bij trappen zijn 
er hier en daar nog wel wat dingen die 
beter kunnen. Zo moeten er nog een 
aantal trappen duidelijk aangegeven 
worden.’ In andere winkelgebieden, zoals 
de Dorpsstraat is juist nog veel te winnen. 
Soms is er helemaal niets geregeld voor 
visueel beperkten, zoals in de nieuwe 
Westfield Mall of the Netherlands in 
Leidschendam. Daarom is Baijer ook blij 
dat mensen zoals Nikerk hier aandacht 
voor vragen. ‘Het zou mooi zijn als we 
in Zoetermeer in elke wijk een aantal 
vrijwilligers hebben die onhandige of 
onveilige situaties aan ons doorgeven.’

Veel hulpmiddelen zijn onbekend
Baijer merkt dat veel mensen niet goed 
weten waar gids- en geleidelijnen of de 
witte stok voor bedoeld zijn. ‘Het kan zijn 
dat mensen er nog nooit van gehoord 
hebben, of er nooit mee te maken hebben 
gehad. Daarom is het belangrijk om 
duidelijk te maken dat deze hulpmiddelen 
ervoor zorgen dat mensen met een visuele 

beperking zelfstandig mee kunnen doen.’ 
Baijer maakt zelf regelmatig mee dat 
fietsers of auto’s gewoon doorrijden als 
hij zijn witte stok vooruitsteekt om over 
te steken. Dat is niet alleen beangstigend 
voor hemzelf, maar ook nog eens 
levensgevaarlijk. ‘Elektrische fietsen gaan 
veel sneller dan normale fietsen en je hoort 
ze bijna niet aankomen.’ Daarom is het 
goed dat er verschillende projecten zijn 
die deze problemen onder de aandacht 
brengen. Zoals de Internationale Dag van 
de Witte Stok op 15 oktober.

Aandacht voor de 
witte stok
Op zaterdag 15 oktober is het de 
Internationale Dag van de Witte Stok. 
Op deze dag vragen we aandacht voor 
het gebruik van dit hulpmiddel in het 
verkeer. De witte stok staat symbool 
voor blind- en slechtziendheid. Dankzij 
de witte stok kunnen mensen die 
blind of slechtziend zijn, zich op straat 
verplaatsen. Ook waarschuwt de stok 
autobestuurders en voetgangers, zij 
zien hierdoor dat de persoon blind of 
slechtziend is. De Toegankelijkheidsraad

De Toegankelijkheidsraad Zoetermeer (TR) heeft als doel om Zoetermeer zo 
toegankelijk mogelijk te maken voor inwoners of bezoekers met een beperking. De TR 
geeft de gemeente gevraagd en ongevraagd advies over het beleid, over gebouwen 
en de openbare ruimte. In de raad zitten inwoners die precies weten waar je allemaal 
mee te maken hebt als je een beperking hebt. 

De TR geeft ook advies aan bedrijven en maatschappelijke organisaties in Zoetermeer.
De raad werkt graag samen met iedereen in Zoetermeer die werkt aan het onderwerp 
toegankelijkheid.

De TR bestaat uit: voorzitter Hans Lindeboom, Isabella Willems, Schalk Bontenbal, 
Theo Baijer, Koos Graniewski, Aleidus Aalderink en Erica Wouterloot.

bron: toegankelijkheidsraadzoetermeer.nl

Mensen met een beperking moeten net als iedereen mee kunnen doen. Altijd en overal. Bijvoorbeeld op de werkvloer, tijdens het uitgaan, het winkelen en op internet. 
Meer weten over toegankelijkheid in Zoetermeer? Kijk dan op www.zoetermeer.nl/toegankelijkheid.

Op zaterdag 15 oktober is de heer Baijer 
samen met de andere leden van de 
Toegankelijkheidsraad aanwezig op het 
Stadhuisplein. Inwoners van Zoetermeer 
kunnen van 13.00 tot 14.30 uur bij hen 
terecht met vragen en voor advies. Ook 
kunt u door middel van een speciale 
bril zelf ervaren hoe het is om blind of 
slechtziend door de stad te lopen.

Contact
Heeft u vragen of een tip voor de 
Toegankelijkheidsraad? Neem dan 
contact op via de mail via  
info@toegankelijkheidsraadzoetermeer.nl. Of 
kom langs tijdens het inloopspreekuur. 
Dat vindt elke tweede maandag van de 
maand plaats van 11.00 tot 12.30 uur in 
het Stadhuis Forum.

Achterste rij van links naar rechts: voorzitter Hans Lindeboom, Schalk Bontenbal, Koos 
Graniewski en Aleidus Aalderink
Voorste rij: Isabella Willems, Theo Baijer en Erica Wouterloot

Meer informatie staat op www.toegankelijkheidsraadzoetermeer.nl

Foto: Robbert Roos



Op zaterdag 1 oktober organiseerde de 
gemeente een speciale bedankochtend. 
Deze ochtend zijn alle bewoners die 
zwerfafval opruimen, of die een stukje 
groen of een afvalbak adopteren in 
het zonnetje gezet. Een stuk groen 
of een afvalbak adopteren, betekent 
dat bewoners zorgen voor een 
‘geadopteerd’ stukje groen of een 
afvalbak. Zij zorgen dat het groen mooi 
blijft en de afvalbak netjes geleegd 
wordt. Maar liefst 250 bewoners kwamen 
naar het Oranje Nassau College aan de 
Parkdreef. En gelukkig kon het dit jaar 
weer, want de laatste bedankochtend 
was door de coronamaatregelen al twee 
jaar geleden.

Complimenten
Wethouder Blansjaar opende de 
bedankochtend. Hij gaf complimenten aan 
de vrijwilligers en vertelde dat steeds meer 
inwoners hun stad een stukje schoner 
willen maken. De afgelopen twee jaar zijn 
er maar liefst 400 afvalknijpers om afval 
mee van de grond te rapen, uitgedeeld aan 
bewoners! De komende tijd gaat wethouder 
Blansjaar vaker met vrijwilligers meelopen 
en hen bedanken voor hun inzet. Na de 
opening van de wethouder volgde de 
presentatie van het Greenteam Zoetermeer.  

Veel activiteiten
Er waren dit jaar veel activiteiten en 
presentaties. Zo konden bewoners een 
korte cursus volgen over de plant aloë 
vera, een pompoen versieren, sieraden 
van afval en een egelhuisje maken of 
oesterzwammen kweken. Daarnaast werd 
er informatie gegeven over adoptiegroen en 
een wormhotel. In het schrijfcafé konden 
bewoners schrijven over ‘Samen 
maken we Zoetermeer 
mooi’. Van plastic 
dopjes maakten 
bewoners onder 
leiding van Nikki 
Hes van Lang 
Leve Plastic een 
plantenpot. De 

ochtend werd afgesloten met een quiz 
over plastic en een heerlijke lunch. De 
vrijwilligers gingen na afloop tevreden naar 
huis. Een bewoner omschreef de ochtend 
als volgt: ‘Zo perfect georganiseerd, ... een 
mooi programma, leuke en informatieve 
workshops, een lekkere lunch en een heel 
gezellige sfeer!’

Ook uw steentje bijdragen?
Wilt u ook helpen om de stad een stukje 
schoner en fleuriger te maken? Via de 
MijnGemeente app kunt u adoptiegroen 
aanvragen. Wilt u meer informatie over 
het project ‘Schoon is gewoon’ of wilt u 
materialen aanvragen om zwerfafval op te 
ruimen? Dat kan via 
schoonisgewoon@zoetermeer.nl.

Actieve bewoners in het zonnetje gezet

Fotograaf Remko Koers
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