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Een avontuurlijke 
dag in de natuur!
Is uw kind tussen de 8 en 12 jaar en 
niet bang om vies te worden? Kom dan 
op 20 juli naar de Natuursprong voor 
een onvergetelijke dag in de natuur! 
Aanmelden is verplicht en kan via 
www.sportpas.nl/zoetermeer. Na het 
aanmelden ontvangt u meer informatie. 

Zomerpret in Zoetermeer
Benieuwd naar alle zomeractiviteiten in 
Zoetermeer? Kijk dan eens op 
www.zoetermeer.nl/zomerpret. 

Colofon Stadsnieuws
Gemeente Zoetermeer
Stadhuisplein 1 & 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

Dagje weg? Voorkom woninginbraak!
Met het mooie weer in het vooruitzicht, trekken we er de komende weken weer 
massaal op uit: een dagje strand, stad of dierentuin. Ook voor dagjesmensen is 
het belangrijk om het huis goed af te sluiten en ramen dicht te doen. U kunt met 
eenvoudige maatregelen een woninginbraak voorkomen. Ziet u iets verdachts?  
Bel dan direct de politie via 112.

Thuiswerken?
Door corona werken veel mensen thuis. Mogelijk wijken inbrekers hierdoor uit naar 
schuurtjes, tuinhuisjes en garages. Daarom is het belangrijk dat u ook uw tuinhek en 
schuur of garage goed op slot doet. 

Vijf slimme tips
1.  Draai de deur op het slot, ook als 

u maar even weg bent. Trekt u de 
voordeur alleen dicht? Dan kunnen 
inbrekers deze met een creditcard 
gemakkelijk openmaken.  

2.  Laat geen ramen openstaan om door 
te luchten als u even niet thuis bent. 
Ook geen dak- en wc-raampjes. 
Inbrekers zijn slanker dan u denkt. 

3.  Monteer goede buitenverlichting, bij-
voorbeeld met een bewegingssensor. 
Inbrekers houden niet van licht.

4.  Doe de tuindeur, de schuur of garage 
op slot als u even boven bent of als 
u thuis aan het werk bent. Inbrekers 
hebben soms maar een paar minuten 
nodig.

5.  Snoei de struiken rondom uw 
huis zodat uw huis voor buren en 
voorbijgangers goed te zien is.

‘Dan verklaar ik dat u door het huwelijk aan elkaar 
bent verbonden!’ 
Stellen die pas in Zoetermeer zijn 
getrouwd zijn blij met hun keuze om 
hier te trouwen. Zoetermeer heeft 
mooie trouwlocaties en een groot 
professioneel team van enthousiaste 
trouwambtenaren. Bent u ook van plan 
om binnenkort te trouwen? 
Bekijk op www.zoetermeer.nl/ 
trouwen-in-zoetermeer de vele opties 
die Zoetermeer te bieden heeft. 

Het officiële deel van trouwen
Bij het regelen van het officiële deel 
van een huwelijk komt best veel kijken. 
Bijvoorbeeld documenten aanvragen en 
verzamelen, een datum bedenken en 
vastleggen, een afspraak maken bij de 
gemeente en de trouwambtenaar regelen. 
Hieronder enkele tips voor toekomstige 
bruidsparen. 

Blijf in contact met de gemeente 
Wijzigt uw planning of verandert er iets 
anders? Geef dit op tijd aan de gemeente 
door. Zo kunnen wij de wijziging zo 

snel mogelijk verwerken en verkleinen 
we gezamenlijk de kans op vertraging. 
Sommige stellen willen heel snel trouwen. 
Als een partner geen Nederlandse 
nationaliteit heeft en/of niet in Nederland 
woont, zijn buitenlandse documenten 
nodig. Dit kan langer duren door geldende 
regels in het buitenland.

Meerdere mogelijke trouwdata
Populaire dagen in de week, zoals de 
vrijdag, zijn vaak snel vol. Houd daarom 
ook andere dagen in gedachten, voor 
het geval dat uw eerste keuze niet 
beschikbaar is. Zo kunt u toch uw 
trouwdatum meteen vaststellen. 

Lijst van nodige documenten
Heeft u alle documenten verzameld? 
Op www.zoetermeer.nl/ 
trouwen-in-zoetermeer vindt u alle 
informatie op een rij. Neem deze goed 
door. Zo voorkomt u dat u een nieuwe 
afspraak moet maken, omdat u niet alles 
bij u heeft. 

Eigen trouwambtenaar
Soms wil een bruidspaar een eigen, 
bekende trouwambtenaar kiezen. Dit 
kan een vriend of een familielid zijn. De 
gemeente regelt dat de rechtbank deze 
persoon eenmalig als trouwambtenaar 
beëdigt. Houd er rekening mee dat 
dit langer duurt, dan wanneer een 
trouwambtenaar van de gemeente u huwt. 
Wilt u graag uw eigen trouwambtenaar 
inschakelen? Geef dat dan minstens 
3 maanden van tevoren aan bij de 
gemeente. 

We wensen u alvast een onvergetelijke 
huwelijksdag!

Op www.maakhetzeniettemakkelijk.nl vindt u nog meer anti-inbraaktips. 



Heeft u een opmerking, vraag of suggestie? Neem contact op met de redactie 

van Bureau Citymarketing via ditisdeplek@zoetermeer.nl

www.zoetermeerisdeplek.nl         @zoetermeerisdeplek
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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!

Of u nu op zoek bent naar vrijetijdsbesteding, woonplezier, wilt ondernemen of studeren? Zoetermeer is de plek!

Klinkt een reggaefestival u 
ook als muziek in de oren? U 
hoeft er niet ver voor te 
reizen! In Zoetermeer vindt 
dit weekend op 15 en 16 juli 
festival Rastaplas plaats op 
het Noord Aa strand. Op 
alweer de 17e editie staan 
artiesten uit binnen- en 
buitenland die de unieke sfeer 
van Rastaplas tot hogere 
sferen zullen brengen. 

Rastaplas
Rastaplas is een reggae & dub 
festival dat ieder jaar op het Noord 
Aa strand plaatsvindt. Mensen van 
alle leeftijden, culturele en achter-
gronden komen ieder jaar terug 
om de positieve reggae sferen van 
Rastaplas festival te ervaren! 
Rastaplas biedt een podium voor 
zowel de oude reggae klassiekers 
en de grote internationale head-
liners, als de nieuwe en lokale 
talenten.

Workshops
Tijdens het evenement kunnen 
jongeren ook genieten van ver-

schillende workshops! Allebei de 
dagen kunnen zij lekker kunst 
maken van oude apparaten bij 
Repair Kid. Heerlijk rommelen met 
gereedschap en knutselspullen, 
terwijl u zelf geniet van de muziek! 
Daarnaast kunnen de kinderen 
weer volop knutselplezier beleven 
bij One Love Art Yard. Ze kunnen 
hier verven, kleien, rasta-armband-
jes vlechten, muziekshakers maken 

of iets anders leuks knutselen. Bij 
One Love Art Yard kunt u ook 
speelgoed lenen waarmee de 
kinderen zich kunnen vermaken op 
het strand of in het water. Genoeg 
te beleven dus!

Eten
Op Rastaplas festival is er lekker 
eten uit veel verschillende culturen 
te vinden. Van vegan tot 

pannenkoek en van suikerspin tot 
BBQ. Voor eten en drinken betaalt 
u met muntjes. Een biertje of 
frisdrank kost 1 muntje. De prijzen 
op de foodmarkt variëren.

Kaarten
Wilt u meer weten over Rastaplas 
of nog kaarten kopen? Bezoek dan 
www.rastaplasfestival.nl/tickets/!

Rastaplas

Wist u dat?
Wist u dat een brug in Zoetermeer een 
eigen postzegel heeft? U denkt mis-
schien gelijk aan de Mandelabrug, 
maar het gaat om de Burgemeester 
Waaijerbrug tussen het Westerpark en 
de Nieuwe Driemanspolder! De brug 
valt op door zijn glooiende vorm, de 
bijzondere straatverlichting in de vorm 
van schotels en de opvallende, roestige 
kleur. Van buiten Zoetermeer is er ook 
waardering voor de brug. Zo werd deze 
genomineerd voor talloze ontwerpprij-
zen en ontving de brug daadwerkelijk 
een Engelse architectuurprijs. De 
gezaghebbende Britse krant The 
Guardian plaatste een prominente foto 
van de brug bij een artikel over de 
mooiste voorbeelden van fietsinfra-
structuur over de hele wereld. 
Misschien de grootste erkenning kreeg 

de brug vanuit PostNL, dat in 2015 een 
velletje postzegels uitgaf met daarop 
tien opvallende Nederlandse bruggen 
van na de Tweede Wereldoorlog. De 
Burgemeester Waaijerbrug prijkte op 
een van de postzegels, waarvan er 
190.000 zijn uitgegeven.

In het nieuwe boek ‘De 100 dingen die 
je als Zoetermeerder over je stad moet 
weten’ leest u meer over dit en nog 
vele andere Zoetermeerse feitjes! 
Binnenkort is het boekje weer verkrijg-
baar bij boekhandel De Kler en Primera 
in het Stadshart.

De foto van de week is van  
@onno_noordeman van de Nieuwe 

Driemanspolder. Wat is uw favoriete plek in 
Zoetermeer? Deel de foto met 
#Zoetermeerisdeplek op Instagram en misschien 
komt de foto hier binnenkort voorbij! 

UITagenda

Rastaplas line-up 
vrijdag 15 jul
18.00 One Revolution Band
20.30 Hollie Cook
22.30  Horseman and Prince 

Fatty

Rastaplas line-up 
zaterdag 16 jul
14.30 E-Mann & Dreadless
17.00 Early Sixteen
19.30 Katchafire
22.00 Meta and the Corner
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ENERGIE IN ZOETERMEER
De zomervakantie is net begonnen. Wij nemen u hierbij graag mee in het laatste nieuws vanuit Programma Duurzaam en vanuit 
diverse initiatieven in de stad. Zo weet u wat er allemaal gebeurt op duurzaam gebied en wat er gaat gebeuren in het najaar. 
Ben u benieuwd naar activiteiten in buurt of stad of, wilt u zelf in uw woning, bedrijf of buurt aan de slag, wie weet wel als 
energiecoach? Lees dan vooral verder. Wij wensen u een goede zomer!

Energiecoach worden  
in Zoetermeer?
Bent u actief betrokken bij of zelf bezig 
met verduurzaming en vindt u het leuk 
om met bewoners en buurtgenoten in 
gesprek te gaan over het duurzamer 
maken van hun woning? Word dan 
nu Energiecoach in Zoetermeer! De 
Zoetermeerse Energiecoöperatie 
(DEZo) en het Energieloket Zoetermeer 
organiseren voor nieuwe coaches in het 
najaar een gratis training.

Wat doet een energiecoach?
Als energiecoach helpt u inwoners te 
ontdekken welke energie besparende 
maatregelen het best passen bij de 
eigen woning. Met uw eigen kennis en 
enthousiasme laat u bewoners kansen en 
mogelijkheden zien om energie te besparen. 
Ook activeert u hen om zelf kleine en grote 
duurzame stappen te zetten in het eigen 
huis. Het is natuurlijk fijn om dit in de eigen 
wijk of buurt te doen. Maar elders in de stad 
kan ook. Natuurlijk hoeft u niet alles over 
energie zelf te weten. Daarom gaat u voor 
advies en woningscans altijd samen met 
een collega-coach op pad. 

Energiecoach iets voor u? Doe hier de 
check:
• U heeft affiniteit met duurzaamheid en u 

heeft zelf wie weet in huis al een en ander 
aangepast 

• U hoeft geen technische achtergrond te 
hebben, maar u bent wel geïnteresseerd 
in bouwkundige en technische aspecten 
die horen bij verduurzamen. 

• U zoekt waardevol vrijwilligerswerk en wilt 
dit voor langere tijd doen.

• U vindt het leuk om te luisteren naar 
afwegingen en behoeften van inwoners 
om van daaruit passende ideeën en 
oplossingen aan te dragen. 

• U bent open, nieuwsgierig en u wilt graag 
leren en uw kennis delen. 

• U heeft per week gemiddeld een uur of 
twee de tijd. Met altijd overleg vooraf. 

Wat krijg u ervoor terug?
• Een professionele training waarin u 

kosteloos wordt opgeleid tot erkende 
energiecoach. 

• Goede ondersteuning: u werkt in een 
team en kunt deelnemen aan leuke en 
leerzame bijeenkomsten. 

• Als energiecoach voert u zelf gesprekken 
met bewoners, maar u werkt niet alleen. 

• U maakt deel uit van een inspirerende 
organisatie met een coördinator die voor 
alle coaches beschikbaar is. 

• Kennis- en nascholingssessies om kennis 
te vergroten en ervaring te delen. 

• Hulpmiddelen die nodig zijn bij het voeren 
van de gesprekken en het vastleggen van 
de resultaten. U krijgt toegang tot een 
online tool waarmee u verslagen kunt 
maken en een besloten website waar u 
interessante documenten of artikelen kunt 
vinden. 

• En het belangrijkste: het levert u veel 
plezier, zinnige gesprekken en contacten 
op in Zoetermeer!

Aanmelden of meer weten?
Wilt u zich aanmelden als energiecoach en 
u inschrijven voor de training? Stuur dan 
een korte motivatie naar Peter van Oppen 
van DEZo, via peter.van.oppen@dezo.eu.  
Doe dit bij voorkeur voor 1 september 
2022. Dan kunnen wij de trainingen goed 
voorbereiden. 

Steeds meer zonnepanelen 
op bedrijfsdaken:

Bedrijven zijn een belangrijke doelgroep voor ‘zon op dak’. In de Regionale 
Energie Strategie (RES Rotterdam-Den Haag) zijn afspraken gemaakt 
over de bijdrage die Zoetermeer levert aan verduurzaming van de regio 
en, aan de doelen in het Klimaatakkoord. Zonnepanelen op bedrijfsdaken 
nemen hierbij als doel op zich en als klimaatdoel een prominente plaats in. 
De afspraken komen voort uit de lokale verkenning en de besluitvorming 
door de gemeenteraad op 25 januari 2021 over de wenselijkheid van 
windenergie en/of zonnestroom in en om de stad. Met zon als voorkeur. 
Ook is er een uitvoeringsagenda wind en zon, waarin de gemeente inzet op 
meer mogelijkheden en plekken voor zonnepanelen, zoals parkeerdaken of 
bedrijfsgevels. Voor meer over de lokale verkenning en de uitvoeringsagenda: 
www.zoetermeer.nl/duurzaam-en-groen

Heeft u vragen of wilt u eerst meer 
informatie? Ook dan kunt u mailen 
naar Peter van Oppen, via 
peter.van.oppen@dezo.eu.

ook iets voor u?
De gemeente Zoetermeer, Groendus 
en de Duurzame Energiecoöperatie 
Zoetermeer (DEZo) zijn samen een 
actie gestart voor het stimuleren van 
de keuze voor zonnepanelen op uw 
bedrijfsdak. Het aanbod is gericht op 
vier bedrijventerreinen: Dutch Innovation 
Park, Lansinghage, kantorenstrook 
Willem Dreeslaan en bedrijventerrein 
Oosterhage. Maakt u al gebruik van 
deze actie om zonnepanelen op uw 
bedrijfsdak te plaatsen? Zo niet, dan is 
dit uw kans.

Veel reacties
Afgelopen maand zijn de bedrijven op 
de vier terreinen rechtstreeks benaderd. 
Ruim 29 bedrijven toonden meteen 
interesse. Bijna de helft hiervan heeft ook 
een SDE-subsidie (Subsidie Duurzame 
Energieproductie) aangevraagd. Meer 
informatie hierover kunt u vinden op 
www.zonopzoetermeer.nl. 

Aanbod
Wilt u weten of uw dak geschikt is voor 
zonnepanelen? Vraag dan een gratis 

dakscan aan. Zo komt u er direct achter of 
u mee kunt doen. Als u meedoet, kunnen 
wij u ook helpen bij het aanvragen van 
subsidies.

Wat zijn de voordelen?
We zetten alle voordelen van investeren in 
zonnepanelen op een rij:
•  Uw bedrijf draait voortaan op écht  

groene stroom
•  Uw bespaart energiekosten
•  Uw bedrijf krijgt een beter energielabel
•  Uw bedrijf voldoet aan toekomstige 

wet- en regelgeving (vanaf 2025 zijn 
zonnepanelen op grote bedrijfsdaken 
verplicht!)

•  Van advies tot realisatie en onderhoud:  
dit kan voor u geregeld worden

•  U kiest voor een financieringsvorm  
die bij u past 

•  U investeert zichtbaar in duurzame 
oplossingen: goed voorbeeld doet volgen

Interesse? 
Meld u aan via de website  
www.zonopzoetemeer.nl en vraag een 
vrijblijvend persoonlijk gesprek aan. 

Foto:  Ben Roos

Collectieve isolatie-
actie in het najaar
Het Energieloket Zoetermeer helpt 
inwoners graag op weg bij het 
verduurzamen van hun woning en het 
besparen van energie. Het loket biedt 
informatie, gratis advies en diverse 
acties waar u als huiseigenaar op in 
kunt schrijven. In het najaar organiseert 
het Energieloket een inkoopactie 
isolatie. Eind september krijgen alle 
huiseigenaren met een woning uit een 
bouwjaar waar de keuze voor (na-)
isolatie aandacht vraagt een uitnodiging 
op de mat.

Voordelen inkoopactie
De voordelen van een gezamenlijke 
inkoopactie via het Energieloket Zoetermeer 
zijn:
• Goede prijs-kwaliteitverhouding
• Gratis en onafhankelijk advies, 

bijvoorbeeld bij het beoordelen van de 
offerte

• Samenwerking met vooraf geselecteerde, 
erkende en gecertificeerde bedrijven

Webinars
Reserveer alvast de avond van 11 of 13 
oktober 2022 in uw agenda. Op deze data 

verzorgt het Energieloket een webinar met 
informatie over deze actie en geven zij 
advies over passende isolatie maatregelen 
voor uw woning. Het gaat om woningen 
op eigen (of gepachte) grond, meestal 
eengezinswoningen. Aanmelden kan na 
ontvangst van de uitnodiging in september, 
via de website van Energieloket Zoetermeer. 

Eigen stappenplan
Wilt u nu al aan de slag in uw eigen woning 
met uw eigen stappenplan? Ga dan naar 
www.energieloketzoetermeer.nl voor uw 
woningplan op maat.

Foto: Energieloket-David Weij 

DuurSamen in oktober 
Stichting DuurSamen laat op 8 en 
9 oktober in samenwerking met 
plaatselijke duurzame organisaties aan 
inwoners en ondernemers in de stad zien 
wat er op het terrein van duurzaamheid 
in Zoetermeer gebeurt. Op zaterdag 
kunt u wandelen of fietsen langs diverse 
duurzame projecten en activiteiten in de 
stad. Op zondag kunt u terecht in het 
Forum voor een duurzame markt met 
kraampjes, activiteiten en presentaties 
voor iedereen die zich betrokken voelt 
bij een duurzame, groene stad. Op 10 
oktober vindt in het CKC een lezing 
plaats over de waarde van bomen voor 
mens en natuur. 

Bepaal uw eigen route
Op 8 oktober kunt u via de website van 
DuurSamen een eigen route samenstellen 
langs projecten, plekken en activiteiten 
in het teken van biodiversiteit, duurzame 
energie, lokaal voedsel, luchtkwaliteit, 
gezond en bewust leven, jongeren, 
klimaat en nog veel meer. Aanmelden 
voor rondleidingen of presentaties is ook 
mogelijk. Op de website staat in de weken 
voor 8 oktober alle informatie van de 
deelnemende organisaties en activiteiten 
(locatie, website, route- en bezoektijden) op 
een digitale kaart.  

Wilt u meedoen op de route?
De komende maanden worden duurzame 
organisaties en projecten actief benaderd 
om mee te doen aan de wandel- of 
fietsroute. Weet u nu al dat u op de kaart 
wilt? Meld u dan alvast aan via de website 
van DuurSamen.

Duurzaamheidsmarkt
Op 9 oktober organiseert DuurSamen 
samen met het Forum een markt in de 
bibliotheek aan het Stadhuisplein. U vindt 
hier diverse organisaties met kraampjes 
en diverse activiteiten. Zo kunt u onder 
andere workshops, rondleidingen of korte 
presentaties volgen. Voor deelname aan de 
markt zijn organisaties welkom om zich via 
de website van DuurSamen aan te melden: 
www.duursamenzoetermeer.nl. 

Noteer de data
Iedereen is welkom op 8 of 9 oktober. Zodra 
het programma precies bekend is zullen wij 
dit ook publiceren in diverse media en op 
de website van DuurSamen. Toegang tot 
zowel de fiets- en wandelroute als de markt 
is gratis. 

Contact
Bent u geïnteresseerd om u als organisatie 
of activiteit toe toevoegen aan de route of 
de markt, maar wilt u eerst meer weten? 
Neem dan contact op via 
info@duursamenzoetermeer.nl.

Nieuws van De Groene Stromen 

Vervanging cv-ketels
In 2021 startte buurtinitiatief De Groene 
Stromen in de Stromenbuurt een actie 
om voor de hele buurt onderzoek te laten 
doen naar duurzame alternatieven voor 
de verouderde cv-ketels. De woningen in 
de buurt zijn allemaal ongeveer even oud. 
Vorige maand organiseerde De Groene 
Stromen een tweede bijeenkomst om 
de uitkomsten van het onderzoek en de 
zoektocht naar installateurs met de buurt te 
delen.

Warmtepomp
De bijeenkomst is goed bezocht: ruim 100 
buurtgenoten waren erbij. Het Energieloket 
Zoetermeer verzorgde een presentatie over 
verschillende soorten warmtepompen: 
bodem-, PVT-, volledige en hybride 
luchtwarmtepompen. De werkgroep Groene 

Stromen heeft twee installatiebedrijven 
gevonden die een offerte konden uitbrengen 
voor drie voorbeeldwoningen in de buurt. 
De firma CoolConnect uit Zoetermeer 
presenteerde haar aanbod voor (hybride 
en volledige) luchtwarmtepompen en 
firma Albreco uit Katwijk gaf inzicht in haar 
aanbod van aardwarmtepompen. 

Maatwerk
Voor vragen aan de betrokken bedrijven 
was alle ruimte. Met gelegenheid om 
een maatwerkofferte aan te vragen. Dat 
leverde meteen veertig aanvragen op. 
De werkgroep Groene Stromen krijgt nog 
steeds vragen binnen van bewoners, die 
zich bij de actie willen aansluiten en van de 
groepskorting mee willen profiteren. Hier 
zegt initiatiefnemer Peter over: ‘De grootste 
winst is dat bewoners nu zelf in actie 
kunnen komen, of zich goed geïnformeerd 
op ander aanbod kunnen oriënteren. In 
beide gevallen zullen warmtepompen als 
beste alternatief hun intrede doen in de 
Stromenbuurt. Het is gelukt om samen 
met de buren de drempel te verlagen om 
de overstap te maken naar een duurzaam 
alternatief.’

Woont u in de Stromenbuurt en wilt u meer 
weten? Mail naar  
degroenestromen@gmail.com

Foto: Dorien Luijten-Puur & Lief

Energieloket Zoetermeer
Het Energieloket Zoetermeer is een 
samenwerkingsverband met het 
Duurzaam Bouwloket, in opdracht van 
de gemeente Zoetermeer. U kunt hier 
terecht voor advies op maat, tips en 
diverse inkoop- of andere acties voor 
verduurzaming van de eigen woning. 

Via de website van het Energieloket 
kunt u zelf een stappenplan voor uw 
eigen huis maken en vindt u steeds 

meer lokale initiatieven, voorbeelden 
en activiteiten in de wijk of elders in de 
stad. Zo kunt u niet alleen zelf, maar 
ook samen met buurtgenoten in de wijk 
aan de slag met energie besparen en 
verduurzamen. Dankzij het Energieloket 
hoeft u niet helemaal zelf het wiel uit te 
vinden. Het loket informeert, adviseert 
en maakt u wegwijs in mogelijkheden en 
maatregelen die goed bij u en uw woning 
passen. Ook als huurder! 

Meer weten of zelf aan de slag in uw woning? Ga naar 

www.energieloketzoetermeer.nl 



Grip op geldzaken Start terugbetalingsplicht Tozo  
1 juli 2022
Ondernemers met een Tozo-lening voor 
bedrijfskapitaal moeten vanaf 1 juli 2022 gaan 
terugbetalen. Als dit voor u geldt, heeft u hierover 
al een brief van de gemeente gekregen. 

Moeite met terugbetalen?
Kunt u (tijdelijk) het afgesproken bedrag niet betalen? Dan moet u actie ondernemen. 
Ook als er iets in uw situatie wijzigt. Neem contact op met de afdeling Verhaal en 
Terugvordering van de gemeente via: verhaalenterugvordering@zoetermeer.nl.

Hulp bij heroriëntatie 
De gemeente biedt ondernemers hulp 
bij het verkennen van opties voor 
het levensvatbaar houden of maken 
van uw onderneming. Maar denk 
bijvoorbeeld ook aan scholing, de 
zoektocht naar een baan in loondienst 
en de aanpak van schulden. Wilt u hier 
gebruik van maken? Kijk voor meer 
informatie op www.zoetermeer.nl/ 
hulp-bij-herorientatie.  

Schuldhulpverlening voor 
ondernemers
Door de coronacrisis kregen veel 
ondernemers en zzp’ers te maken 
met financiële zorgen. Ondernemers 
met schulden kunnen - net als andere 
mensen met problematische schulden 
- rekenen op hulp bij schulden. Wacht 
daar niet te lang mee. Maak snel 
een afspraak met een consulent om 
samen naar oplossingen te kijken. Zo 
voorkomt u dat u meer schulden krijgt. 
U kunt ook bellen met 14 079. 

Meer informatie
Kijk op www.zoetermeer.nl/schuldhulp 
verlening-voor-ondernemers.

Nibud Geldplan 
Zelf meteen aan de slag? Maak dan 
gebruik van een online geldplan. Deze 
plannen helpen u om uw geldzaken op 
orde te krijgen en zijn geschikt voor 
verschillende situaties. U vult uw plan 
online anoniem in. Na het invullen heeft u 
meteen een actieplan in handen. 
U krijgt inzicht in hoe u zorgvuldige keuzes 
maakt als u geld over heeft. Heeft u 
financiële zorgen? Dan leest u stap voor 
stap hoe u daaruit komt. De geldplannen 
zijn geschikt voor alle inkomens: een goed 
plan voor iedereen.  
Maak er gebruik van en kijk op 
www.startpuntgeldzaken.nl/zoetermeer.

Veel mensen - ook ondernemers - 
hebben een lening, schulden of een 
betalingsachterstand. U bent echt 
niet de enige. De gemeente helpt u 
graag om meer grip te krijgen op uw 
geldzaken.

Hoe geldfit bent u?
Maak anoniem de korte test op 
www.geldfit.nl (voor particulieren) 
of www.geldfitzakelijk.nl (voor 
ondernemers).

1 

CCAAMMPPAAGGNNEE  ‘‘DDEE  EEEERRSSTTEE  SSTTAAPP  HHEELLPPTT  JJEE  VVEERRDDEERR’’  Cursus omgaan met geld
Geldzaken en administratie kunnen lastig 
zijn. Daarom geven wij de cursus omgaan 
met geld. Heeft u geen geldproblemen? 
Ook dan kan de cursus interessant voor 
u zijn. De cursus is gratis en is voor alle 
inwoners van Zoetermeer. 

U krijgt advies over:
• hoe u uw administratie op orde houdt
•  hoe u het beste om kunt gaan met 

verleidingen
•  hoe u uw kinderen het beste met geld om 

kunt laten gaan

Meer informatie
Kijk op www.zoetermeer.nl/ 
omgaan-met-geld-cursus 
voor meer informatie en meld u aan.
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