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Vragen over geld of geldzorgen?  
Het Geldpunt helpt u graag!
Het aantal inwoners met 
zorgen over geld neemt toe. De 
gemeente Zoetermeer en zorg- en 
welzijnsorganisatie inZet helpen deze 
mensen graag. Daarom is op maandag 
12 december het Geldpunt gestart. 
Inwoners met vragen over geld en 
geldzorgen kunnen hier terecht. De 
medewerkers van het Geldpunt geven 
advies en beantwoorden uw vragen over 
dit onderwerp. 

Bereikbaarheid
Het Geldpunt is op verschillende 
manieren bereikbaar:

• Via 06-15031286. U kunt bellen 
van maandag tot en met vrijdag 

tussen 9.00 en 11.00 uur en tussen 
15.00 en 17.00 uur. Bellen met het 
telefoonnummer is gratis.

• Via geldpunt@inzet-indewijk.nl. 
• Op locatie. Inwoners kunnen iedere 

dinsdag tussen 11.00 en 15.00 uur 
langskomen. U kunt langskomen op 
de inZet-locatie in Seghwaert. Het 
adres is Petuniatuin 7. U hoeft geen 
afspraak te maken.

Het initiatief en de financiering voor het 
Geldpunt komt vanuit de gemeente 
Zoetermeer, de uitvoering is in handen 
van inZet. Wilt u meer weten over het 
Geldpunt? 
Neem dan contact op via 
geldpunt@inzet-indewijk.nl.

Twee vuurwerkshows met oud  
en nieuw
Niet één, maar twee spetterende 
vuurwerkshows en een groot 
jongerenfeest in SilverDome. De 
gemeente pakt dit jaar uit tijdens oud 
en nieuw. De voorbereidingen voor de 
jaarwisseling zijn inmiddels gestart. 
Samen met partners als de politie, de 
brandweer, Buurtwerk en buurtpreventie 
nemen we maatregelen om ervoor te 
zorgen dat de jaarwisseling veilig en 
plezierig verloopt en om overlast en 
schade zoveel mogelijk te voorkomen. 

Vuurwerkshows vanaf 19.00 uur en 
vanaf 23.45 uur
Op zaterdag 31 december vanaf 23.45 
uur is iedereen van harte welkom op de 
Markt om samen af te tellen naar het 
nieuwe jaar. De vuurwerkshow begint 
om middernacht. Dit jaar is er ook voor 
het eerst een grote vuurwerkshow 
voor kinderen vanaf 19.00 uur op de 
Markt. Er is muziek, een jaaroverzicht 
op televisieschermen en een speciaal 
aftelmoment. 

LITNYE2023 en activiteiten voor 
jongeren
Voor jongeren tussen de 16 en 22 
jaar is er tijdens de nieuwsjaarsnacht 

een jongerenfeest: LITNYE2023. Het 
feest duurt van 00.30 tot 05.00 uur en 
is in de SilverDome. Kijk voor tickets 
en het programma op www.litnye.nl. 
In de kerstvakantie kunnen jongeren 
tot en met 17 jaar ook meedoen aan 
verschillende activiteiten in de wijken, 
georganiseerd door de gemeente en 
Buurtwerk. 

Verwijderen brandbare materialen
In aanloop naar oud en nieuw verwijdert 
de gemeente rondslingerende brandbare 
materialen in de stad. Ook autowrakken 
die niet op tijd zijn weggehaald, worden 
verwijderd. Inwoners kunnen ook helpen. 
U kunt brandbaar materiaal rondom uw 
huis en tuin verwijderen en een melding 
maken van brandbare materialen in de 
wijk. Dat kan bij team Handhaving via 
telefoonnummer 14 079. 

Heeft u al eens op 
een stembureau 
gewerkt? Dit is 
uw kans. 
Op woensdag 15 maart 2023 zijn er 
weer verkiezingen! De verkiezingen zijn 
dit keer voor de Provinciale Staten en 
Waterschappen. Om ervoor te zorgen 
dat iedereen in Zoetermeer in zijn eigen 
buurt kan stemmen, zijn we op zoek 
naar voorzitters voor de stembureaus 
en stembureauleden. De stemmen (op 
kandidaatniveau) worden deze keer 
centraal geteld op donderdag 16 maart 
2023. Hier hebben we ook nog tellers 
voor nodig.  

Wilt u zich aanmelden, meer informatie 
of de video-oproep van burgemeester 
Michel Bezuijen bekijken waarin hij 
uitlegt waarom we uw hulp nodig 
hebben? Ga dan naar 
www.zoetermeer.nl/verkiezingen. 

Paspoort of ID-
kaart verlengen? 
Gaat u deze winter op vakantie? Of 
heeft u plannen om de komende (zomer) 
periode te reizen? Vergeet uw paspoort 
of ID-kaart dan niet te verlengen! 
Vraag nu alvast een nieuwe aan, want 
december en januari zijn vaak rustige 
maanden voor een bezoek aan het 
Publieksplein. Er is genoeg plek om een 
afspraak in te plannen. U bent dan snel 
aan de beurt en weet dan zeker dat u op 
tijd een nieuw document heeft.

Gemeentepolis
Als gemeente vinden we het belangrijk 
dat inwoners met een lager inkomen 
tóch goed verzekerd zijn. We betalen 
daarom in sommige gevallen mee 
aan uw premie. U kunt in 2023 kiezen 
uit vier verschillende polissen bij 
zorgverzekeraar Menzis. U komt in 
aanmerking voor de gemeentepolis 
als u maandelijks minder verdient dan 
120% van het wettelijk sociaal minimum 
(zonder vakantiegeld). Op   
www.gezondverzekerd.nl/zoetermeer 
ziet u welke polis het beste bij u past.

Heeft u nog vragen? Op woensdag 21 
december is er een inloopspreekuur van 
13.00 tot 16.00 uur. Op   
www.zoetermeer.nl/gemeentepolis 
vindt u meer informatie over 
het inloopspreekuur en over de 
gemeentepolis.

Nelson Mandelabrug begin volgend jaar weer in gebruik
De Nelson Mandelabrug in Zoetermeer 
wordt uiterlijk 15 januari weer in gebruik 
genomen. Het gedeelte over de A12, 
inclusief de glazen overkapping, verdwijnt. 
Hier komt een vervangend brugdeel voor 
in de plaats. Zo kan de verbinding tussen 
de wijken en het openbaar vervoer zo 
snel mogelijk weer gebruikt worden. Het 
gedeelte van de brug dat wel blijft staan 
loopt over het spoor en de Zuidweg. 
Deze delen van de brug krijgen extra 
ondersteuning. 

Meer informatie
Vanwege de werkzaamheden blijft de 
brug gesloten en zijn station Zoetermeer, 
tramhalte Driemanspolder en bushalte 
Mandelabrug niet in gebruik. Er is 
vervangend vervoer naar station 
Zoetermeer-Oost. In verband met de 
werkzaamheden is een deel van het 
fietspad aan de noordkant van de A12 
(Nootdorpsepad) afgesloten. Er is een 
omleidingsroute aangegeven. Op  
www.zoetermeer.nl/mandelabrug vindt u 
meer informatie. Hier komt ook informatie 
te staan over afsluitingen en omleidingen.  

Stefan Drukker

Fotograaf: Remco Koers

Prijswinnaars 
‘Besparen met 
Leddy’ bekend
De winnaars van de energie-
bespaaractie ‘Besparen met Leddy’ 
zijn bekend. Afgelopen vrijdag ging 
wethouder Bouke Velzen langs bij de 
drie winnaars om de prijs uit te reiken, 
samen met mascotte Leddy. 

Besparen met Leddy
Bij de bespaaractie eerder dit 
jaar kregen huishoudens met een 
huurwoning een gratis bespaarpakket.  
In het pakket zaten niet alleen 
verschillende bespaarproducten, 
maar ook een handig boekje met 
tips. Er was ook een prijsvraag: welke 
producten bent u thuis meteen gaan 
gebruiken? Inwoners die antwoord 
gaven op deze vraag maakten kans 
op een energiezuinige koelkast of 
wasmachine. Met deze prijsuitreiking 
is de actie nu helemaal afgerond. 

Energiezuinig wonen
Zuinig omgaan met energie is slim en 
hard nodig, zeker nu de energieprijzen 
zo hoog zijn. Ga voor tips en meer 
informatie over besparen en duurzaam 
wonen naar  
www.energieloketzoetermeer.nl. 

Wethouder Velzen feliciteert mevrouw 
Kisabacak en meneer Nieuweveen

Podcast over het 
heden, verleden en 
toekomst van de stad
Een podcast is hét middel om verhalen 
vertellen. Samen met steeds twee gasten 
maakten schatbewakers Willem Hermans 
en Alcuin Olthof 6 afleveringen. Hierin 
wordt gesproken over het heden, verleden 
en toekomst van Zoetermeer. De podcast 
is gratis te beluisteren via Spotify onder 
‘Verhalen uit de gemaakte en geleefde 
stad'.
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Van de gemeenteraad

Maandag 19 december 
raadsvergadering 
Op maandagavond 19 december 
bespreekt de raad weer verschillende 
voorstellen en neemt hierover besluiten. 

De raadsvergadering begint om 19.30 uur in de raadzaal 
van het Stadhuis. 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. 

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!

Referendabele raadsbesluiten 6 
december 2022
Onderstaande besluiten van de gemeenteraad van 
Zoetermeer zijn referendabel. Dit betekent dat u het 
besluit kunt wijzigen. Dit kan door middel van een 
referendum. Op www.zoetermeer.nl/gemeenteraad onder 

‘Denk & doe mee – referendum’ leest u hoe dat in zijn 
werk gaat. U kunt tot 30 december 2022 een verzoek 
indienen om een referendum te houden. Als er geen 
verzoek is ingediend, treden de hieronder genoemde 
besluiten op 30 december 2022 in werking.

• Raadsbesluit Begrotingswijziging i.v.m. regionale middelen 
Dichterbij dan je denkt en jeugdwerkloosheid met uitzondering 
van besluitpunt 3.

• Raadsbesluit Aanpassing Algemene plaatselijke verordening 
Zoetermeer 2022 met uitzondering van besluitpunt 2.

• Raadsbesluit Nieuwbouw MOTION Beweeg College met 
uitzondering van besluitpunt 6.

• Raadsbesluit Nieuwbouw sporthal met uitzondering van 
besluitpunt 4.

• Raadsbesluit Uitvoeringsagenda Cultuurvisie 2030 met 
uitzondering van besluitpunten 2, 3 en 4. 

• Raadsbesluit Herstelregeling cultuur met uitzondering van 
besluitpunten 3, 5 en 6.

• Raadsbesluit Ontwerpverklaring van geen bedenkingen 
aanvraag omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan 
project Natuursteenlaan 157.

• Raadsbesluit Beschikbaar stellen uitvoeringsbudget project 
centraal park met uitzondering van besluitpunten 1c, 2, 3 en 4.
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 088 - 900 4000
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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 een hapje eten in 
Zoetermeer
Op zoek naar een leuke plek 
voor een gezellig etentje? Of 

wilt u buiten de deur ontbijten 
of lunchen? In Zoetermeer 
vindt u oneindig veel restau-
rants en verschillende keukens. 
Van eetcafé tot bistro, van 
brasserie tot luxe restaurant. Er 
is keuze genoeg! 

Geniet van de prachtige 
Zoetermeerse natuur
Zoetermeer staat bekend om 
haar prachtige natuur en veel 
groen. De natuur is op verschil-
lende manieren te ontdekken. 
Zo kunt u onder andere heerlijk 
door de natuur fietsen en wan-
delen. Ontdek de fiets- en 
wandelroutes op  
www.zoetermeerisdeplek.nl. 

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 

Zoetermeer is de plek om 
uw weekend te vieren

kunnen de kinderen bijvoor-
beeld gamen in het Nationaal 
Videogame Museum en alle 
videospellen spelen die ze 
willen. Zoetermeer heeft daar-
naast ook verschillende speel-
paradijzen, waaronder FunZone 
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!

Drive-in bioscoop 
SilverDome
Gezellig samen 
warm in de auto een romanti-
sche kerstfilm bekijken? Dat 
kan! In de drive-in bioscoop op 
het evenemententerrein van 
Silverdome zijn op donderdag 
22 en vrijdag 23 december 
twee iconische kerstfilms te 
zien. De twee films zijn Love 
Actually en Home Alone 1. 
Geniet vanuit de auto met een 
bak popcorn van de films. De 
films worden getoond op een 
scherm van 16 meter breed en 
8 meter hoog!

Tickets 
Tickets zijn te koop op   
www.zoetermeerisdeplek.nl/drive-in. 

Pexels

Deze prachtige foto van de Nelson 
Mandelabrug is de foto van de week. Deze 

mooie foto is gemaakt door @bart_art_visuals. 
Heeft u ook een prachtige 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.

22/23
dec

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 50

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!

15 - DEC - 2022

RUR events
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Gastvrijheid
Vanuit haar beroep als chef-kok en 
horecaondernemer weet Marianne Wit 
als geen ander welke rol eten speelt. Na 
jarenlang in Londen gewerkt te hebben als 
chef-kok en eigenaar van een pub weet 
ze precies hoe ze mensen het gevoel van 
gastvrijheid en huiselijkheid kan geven. 
Vlak voor corona uitbrak, keerde ze terug 
naar Nederland vanwege haar gezondheid 
en om weer dichter bij familie te kunnen 
zijn. Werken is nu even niet mogelijk. Maar 
toen Marianne in het Streekblad las dat er 
vrijwilligers gezocht werden om te koken in 
het hospice, reageerde ze meteen. 
Als geen ander weet zij hoe je met kleine 
dingen mensen blij kunt maken. 
‘Hier geldt, net als in de horeca, het 
gastvrijheidsprincipe. Wil je bijvoorbeeld bij 
het opdienen de saus apart van de pasta? 
Dan doen we dat gewoon, kleine moeite. 
Mee-eten door familie? Mag altijd, tegen 
een geringe vergoeding. Vooral bij stellen 
die al lang bij elkaar zijn, missen partners 
vaak het samenzijn tijdens etenstijd. Zij 
vinden het fijn om aan te haken bij het 
avondeten hier.’

Voedingswaarde 
Uit pakjes koken, magnetronmaaltijden 
of maaltijden laten bezorgen? Hier in het 
hospice werd al snel de keus gemaakt voor 
dagelijks vers eten. En dat zorgde meteen 
voor de vraag naar kookvrijwilligers. 
‘Ik kook zelf graag met de seizoenen mee 
en probeer dan in te spelen op de favoriete 
gerechten van mensen uit vroeger tijden. 
Onlangs maakte ik kippenlevertjes met ui, 
spek en witbrood. Bij het ophalen van de 

spullen zag ik de bewoonster, die altijd met 
veel pijn rechtop geholpen moet worden 
om überhaupt te kunnen eten, nog nèt met 
haar vinger de laatste (jus-)broodkruimels 
genietend van haar bord halen. In dit werk 
leer ik nog steeds. Niet iedere bewoner 
is namelijk goed in staat om te slikken 
en te kauwen. Dat maakt het belangrijk 
om al bij de eerste kennismaking samen 
te kijken naar passende porties. En de 
hacheeschotel die iedereen zo lekker vond 
is eenmalig geweest. De verpleegkundigen 
signaleerden wat effecten de dag erna. Nu 
houd ik het maar op boeuf bourguignon’, 
aldus Marianne Wit.

Creativiteit 
‘Omdat onze bewoners moeite kunnen 
hebben met slikken en kauwen, stop ik al 
mijn creativiteit in dit werk. Zo heb ik een 
smoothie bedacht voor iemand die moeite 
heeft met slikken en vast voedsel. Haar 
reactie bij het proeven van de smoothie 
en het feit dat ze er vervolgens bijna 
verslaafd aan raakte, maakte mij trots. Ook 
de bewoner die wat knorrig reageerde op 
mijn stelling dat ik voor 99 procent kon 
garanderen dat ik iets kon maken wat híj 
lekker vond, kon ik verrassen. Met een 
gerecht uit zijn favoriete vakantieland: coq 
au vin.
Regelmatig zoek ik naar ouderwetse toetjes 
en dat levert succesnummers op. Zoals de 
appelmoes met schuimkop (geen vet, geen 
koolhydraten, warm uit de oven).  Uit de 
reacties van de mensen is af te leiden dat 
voeding troostrijk kan zijn.’

Aanwezige collega Mechtelien Greve 
(zorgvrijwilligster) benadrukt de grote 

creativiteit van Marianne en haalt als 
voorbeeld de moederdag hightea aan, met 
allemaal prachtig opgemaakte minihapjes, 
zodat iedereen toch van alles kon proeven. 
En: collega-vrijwilligers zijn ook blij als er 
eten overblijft. Het wordt met smaak door 
hen opgemaakt.
Vanuit jarenlange ervaring geeft Mechtelien 
nog een tip mee voor het vrijwilligerswerk 
in het hospice: ‘Ga uit van het unieke van 
ieder mens.’

Kookvrijwilligersteam
Het team kan goed versterking gebruiken 
om de dagelijkse kooktaak van 15.00 tot 
19.00 te bemensen. Na het inventariseren 
van de eetwensen doet u zelf de 
boodschappen voor u met het koken 
begint. Chef-kok-ervaring is niet nodig, wel 
ervaring met ‘huiselijk koken’. Waar nodig 
meerdere maaltijden tegelijk.
Regelmatig krijgt Marianne de vraag of het 
werken in een hospice zwaar is.
‘Ik vind het helemaal niet zwaar. 
Gesprekken gaan niet over pijn of de 
naderende dood, maar juist over wat ze 
voorheen zelf kookten of wat ze als kind 
te eten kregen. Mooie herinneringen hoor 
je dan en ik zie vooral blije gezichten. Ook 
als ik weer fulltime zou werken, blijf ik dit 
vrijwilligerswerk zeker doen.’

Meer informatie
Wilt u ook kookvrijwilliger worden? 
Stuur dan een mail naar: 
hospicezoetermeer@buurtzorgnederland.
com.
Meer informatie over het hospice vindt u op 
www.hospicezoetermeer.nl. 

Op zoek naar 
vrijwilligerswerk?
Zoetermeer voor Elkaar is het 
platform waar u vrijwilligerswerk  
dat bij u past kunt vinden: 
www.zoetermeervoorelkaar.nl.  
Weet u nog niet goed wat u wilt? 
Vraag dan via  
info@zoetermeervoorelkaar.nl 
om een gesprek, dan neemt een 
medewerker contact met u op.
Of maak een afspraak bij een van 
de vier Vrijwilligers Informatie 
Punten. Onze vrijwilligers daar 
helpen u graag verder. Ze weten 
hoe u vrijwilligerswerk kunt vinden 
en zorgen voor persoonlijke 
bemiddeling. 
Deze pagina is gemaakt door 
vrijwilligers over vrijwilligerswerk.

Vrijwilligers Informatie Punten:
inZet Rokkeveen
Inlooplocatie inZet
Nathaliegang 79
2719 BT Zoetermeer

Open voor inloop: dinsdagmiddag  
van 12.00 uur tot 15.00 uur
Bellen kan van maandag t/m vrijdag 
tijdens kantooruren
Telefoon: 088-023 4208
Mobiel: 06-52385879
E-mail: vrijwilliger@paletwelzijn.nl 

Stichting Present 
Frans Halsstraat 3 (achter 
Pelgrimskerk)
2712 JS Zoetermeer

Open voor inloop: 
woensdagmiddag  
van 13.00 uur tot 16.00 uur
Bellen kan van maandag t/m vrijdag 
tijdens kantooruren
Mobiel: 06-41601300
E-mail: info@presentzoetermeer.nl

InZet Centrum
Rakkersveld 253
2722 BN Zoetermeer

Open voor inloop: 
donderdagmiddag  
van 13.00 uur tot 15.00 uur
Bellen kan van maandag t/m vrijdag 
tijdens kantooruren
Telefoon: 079-888 5550
E-mail: info@stichtingpiezo.nl

Gilde
Stadhuisplein 1 (Forum/bibliotheek)
2711 EC Zoetermeer

Open voor inloop: vrijdagmiddag 
van 13.00-16.00 uur
Bellen kan van maandag t/m vrijdag 
tijdens kantooruren
Mobiel: 06-17469128
E-mail: infobalie@gildezoetermeer.nl

Smullen in hospice
In het huiselijk ingerichte hospice aan de Schoolstraat in Zoetermeer, midden in het groen, ontbreekt het de zes bewoners niet 

aan aandacht. Hier krijgen mensen in de laatste fase van hun leven de nodige zorg en ondersteuning als dat thuis niet meer 
geboden kan worden. En dan op zó’n manier dat ze zich ‘bijna thuis’ voelen. In het hospice krijgen bewoners bijvoorbeeld 

dagelijks hun vers bereide wensdieet. 

Door Marleen Teunissen

Marianne Wit weet dat bewoners het vers 
gemaakte eten waarderen

Koken met creativiteit zorgt voor lekker 
eten. (Foto’s: Remco Koers)
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