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Week tegen 
eenzaamheid
Tijdens de week tegen Eenzaamheid 
(donderdag 29 september tot 
en met donderdag 6 oktober) 
organiseren verschillende organisaties 
in Zoetermeer activiteiten die 
eenzaamheid kunnen tegengaan. 

Ook u kunt iets betekenen voor iemand 
die zich eenzaam voelt. Heeft u een 
familielid, vriend of buur die hier last 
van heeft? Er is altijd wel iets dat 
iemand leuk vindt om te doen, samen 
met u of met anderen. 

Iets kapot in uw 
buurt? Doe een 
melding bij de 
gemeente

Ziet u in uw buurt iets dat kapot is of 
opgeruimd moet worden? Een losse 
stoeptegel, een kapotte straatlantaarn, 
zwerfvuil of een overvolle afvalbak? 
Meld het bij de gemeente! U kunt 
heel eenvoudige een melding doen. 
Download de app mijngemeente of 
geef uw melding door via Zoetermeer.
nl/melding-doen. Ook is het mogelijk 
om telefonisch een melding door te 
geven, via 14 079. 

Organiseert u 
volgend jaar een 
evenement? 
Doe een vooraankondiging

Heeft u plannen om volgend jaar 
een evenement te organiseren in 
Zoetermeer? Doe dan uiterlijk op 1 
oktober een ‘vooraankondiging’ bij de 
gemeente. Anders kan de gemeente 
niet garanderen dat uw evenement 
plaats kan vinden. 

Met de informatie uit de 
vooraankondiging wordt uw evenement 
geplaatst in de planningen van 
de gemeente, de Veiligheidsregio 
Haaglanden, de Omgevingsdienst 
Haaglanden en de politie. U reserveert 
hiermee meteen de gewenste 
buitenruimte voor de datum van uw 
evenement. 

Lees meer op zoetermeer.nl/
vooraankondiging-evenement. 

Inloopbijeenkomst verzoek verlenging 
noodopvang in gevangenis
Het Centraal Orgaan opvang 
Asielzoekers (COA) heeft een verzoek 
ingediend bij de gemeente Zoetermeer 
om de noodopvang in de voormalige 
gevangenis vanaf februari 2023 te 
verlengen met tenminste één jaar (bij 
voorkeur twee jaar). Ook vraagt het 
COA om het aantal opvangplaatsen te 
verhogen van 500 naar 630 mensen. 

De gemeente Zoetermeer begrijpt de 
noodzaak om te helpen bij de opvang van 
vluchtelingen. Rekening houdend met de 
belangen van de stad, van inwoners en 
ondernemers, onderzoekt de gemeente of 
aan het verzoek van het COA kan worden 
voldaan en onder welke voorwaarden. De 
gemeente gaat daarover in gesprek met de 
gemeenteraad, het COA en met inwoners 
en ondernemers.

Inloopbijeenkomst 22 september
De gemeente Zoetermeer organiseert 
donderdag 22 september een 
inloopbijeenkomst voor omwonenden 
en ondernemers. Ook u bent van harte 
welkom. U kunt tussen 19.00 en 21.00 uur 
binnenlopen wanneer het u uitkomt. 

De bijeenkomst vindt plaats in Het Wapen 
van Zoetermeer aan de Zegwaartseweg 
31. U kunt plaatsnemen aan een van de 
tafels om in een kleine groep in gesprek te 

gaan met medewerkers van de gemeente 
en het COA. Ook burgemeester Bezuijen 
en wethouder ter Laak (asielbeleid) zullen 
aanwezig zijn.  

Aanmelden
Voor een goede voorbereiding van de 
avond vragen wij u zich vooraf aan te 
melden door een e-mail te sturen naar 
noodopvang@zoetermeer.nl. Vermeld in uw 
mail uw naam en met hoeveel personen u 
komt.  

Meer informatie en reageren
Op zoetermeer.nl/noodopvang vindt u 
de actuele informatie, de afspraken in de 
huidige bestuursovereenkomst met het 
COA en het antwoord op veelgestelde 
vragen. Heeft u een andere vraag? Of kunt 
u niet bij de bijeenkomst zijn, maar wilt u  
de gemeente wel iets meegeven? Dan 
kunt u tot 29 september reageren door een 
e-mail te sturen naar  
noodopvang@zoetermeer.nl.
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Hebben wij u gemist? 
Bent u een betrokken inwoner van 
Zoetermeer die vrijwillig een stukje 
groen in de buurt onderhoudt, een 
afvalbak adopteert of ruimt u het vuil 
op dat op straat is blijven liggen? 

Op 1 oktober van 10.00 – 13.00 uur 
organiseert de gemeente, bij het ONC 
Parkdreef, een bijeenkomst voor deze 
actieve bewoners om hen te bedanken 
voor hun inzet. Tijdens de bijeenkomst 
kunt u veel leuke workshops en 

interessante presentaties bijwonen. Een 
heerlijke lunch is ook inbegrepen. 

Heeft u de uitnodiging gemist en wilt 
u graag komen? 
U kunt zich nog tot 21 september 
aanmelden via het mailadres 
schoonisgewoon@zoetermeer.nl. 
Vermeldt daarbij meteen of u eventuele 
dieetwensen heeft, zodat daar rekening 
mee gehouden kan worden. 

Wat vindt u van Zoetermeer?
Op dit moment houdt de gemeente 
Zoetermeer de jaarlijkse Stadspeiling. 
Elke inwoner van 18 jaar en ouder 
ontvangt een uitnodiging om vragen 
over de stad te beantwoorden. Het 
kan dus zijn dat u in de loop van 
afgelopen week een uitnodiging of 
herinnering heeft ontvangen. Heeft u 
de vragenlijst al ingevuld? Hartelijk 
dank! Als u de vragen nog niet 
beantwoord heeft, verzoeken we u 
dat alsnog te doen. Invullen van de 
vragen kan digitaal en op papier.

De vragen gaan onder andere over 
de woonomgeving, veiligheid, 

cultuur, onderhoud van de stad en 
gemeentelijke dienstverlening. Met 
de Stadspeiling hopen we een goed 
beeld te krijgen van wat er leeft in de 
stad zodat de gemeente haar beleid en 
plannen kan aanpassen of verbeteren 
waar nodig. 
De uitkomsten worden in het voorjaar 
van 2023 gepubliceerd op de website 
zoetermeer.incijfers.nl. 

Deelname is anoniem
We hebben de deelnemers geselecteerd 
door middel met een steekproef. 
Deelnemers aan de Stadspeiling blijven 
anoniem. In de rapportages zullen 

dus nooit namen of informatie worden 
opgenomen, die terug te leiden is tot 
personen.

Van Tuyllpark
Naast de stadspeiling loopt er een 
onderzoek naar het Van Tuyllpark. 
Hiervoor zijn 4.000 Zoetermeerders van 
12 jaar en ouder uitgenodigd. Ook zij 
zijn via een steekproef geselecteerd. 
De vragen in dit onderzoek gaan over 
wat zij graag willen zien in dit park. 
De uitkomsten zijn van belang bij het 
opstellen van de toekomstvisie voor 
het van Tuyllpark en de naastgelegen 
bedrijventerreinen.
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Van de gemeenteraad

19 september: 
vergadering commissie 
Plenair 

Op maandagavond 19 september vindt er van 19.30 
– 20.00 uur een vergadering van de commissie Plenair 
plaats. U bent van harte welkom om deze vergadering te 
volgen vanaf de publieke tribune in de raadzaal van het 
Stadhuis. Ook kunt u meekijken via de internetuitzending. 

Onderwerpen en internetuitzending
Wilt u weten waarover wordt gesproken? De meest 
actuele agenda en bijbehorende stukken vindt u in 
het raadsinformatiesysteem 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 & 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. 

Maak kennis met de 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 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!

Volgt u de raad al?
 GemeenteraadZoetermeer |  @raadzoetermeer  

Wim Blansjaar tijdelijk wethouder
De heer W.J. (Wim) Blansjaar van de PDvZ vervangt 
tijdelijk wethouder mevrouw W. (Willeke) Mertens die met 
ziekteverlof is gegaan. 
De gemeenteraad heeft hem op 12 september 2022 
geïnstalleerd als wethouder.

Vanwege het doorschuiven van de heer Blansjaar naar 
een wethouderspost, is de heer C.A. (Kees) Buisman 
geïnstalleerd als nieuw raadslid voor de PDvZ.
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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

Tijdens de Nationale 
Sportweek van 16 tot en met 
25 september 2022 is er van 
alles te beleven in Zoetermeer. 
Iedereen, jong en oud, kan 
deze week kennis maken met 
(nieuwe) sporten en verschil-
lende sportieve evenementen 
bezoeken. Het startschot is op 
vrijdag 16 september om 10.00 
uur bij de locaties van InZet. 
Neem deel aan de workshop 
stoelyoga of doe mee met de 
beweegquiz.

Programma 16 september
Naast de sportieve aftrap om 
10.00 uur, valt er nog veel 
meer te beleven in de stad! 
Vanaf 13:00 uur kunt u voor 
een sportieve middag terecht 
bij het beweegpark Noord Aa. 
Geniet om 12:15 uur van een 
gratis en gezonde lunch met 
producten uit Wijktuin 
Noordhove. Voor wie wil is er 
daarna een wijkwandeling. 
Kom in beweging onder bege-
leiding van Olga Commandeur 
(bekend van Nederland In 
Beweging) of doe vanaf 15.00 

Nationale Sportweek 2022
uur mee met verschillende 
activiteiten zoals free running 
en jeu de boules. Volg de uit-
leg over het beweegpark en 
kom meer te weten over spor-
ten met een beperking. 
Wethouder Weerwag (Sport) 
sluit ook aan. Kortom, genoeg 
te doenop de eerste dag van 
de Nationale Sportweek!

Bekijk het hele programma
Ook de rest van de week hoeft 
u niet stil te zitten. Doe mee 
met de adventure Run of pro-
beer verschillende sporten 
tijdens de gratis sportinstuif 
voor 18+. Bekijk het hele pro-
gramma op zoetermeer.nl/nsw 

Adventure Run Zoetermeer 
Met uw sportclub, vrienden of 
familie deelnemen aan een 
loop en onderweg verrassende 
en spannende activiteiten bele-
ven op een sportieve, actieve 
en speelse manier. Dat is waar 
de Adventure Run Zoetermeer 
voor staat! 

Geen normale loop, we gaan 
als échte superhelden avontu-
ren beleven tijdens deze offici-
ele opening van de Nationale 
Sportweek in Zoetermeer. Doe 
mee aan de leukste sportdag 
van Zoetermeer en kom langs 

‘Lego houses’. De foto van de week is van 
Milan Chavda. Weet u waar dit wooneiland 

in Zoetermeer te vinden is? Deel ook uw foto met 
#Zoetermeerisdeplek op Instagram en misschien 
komt de foto hier binnenkort voorbij!

De leukste 
activiteiten!
Dit is de plek.

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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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 e-mailadres 
ditisdeplek@zoetermeer.nl!
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vele leuke sportieve aanbieders 
uit de stad. Als snelle 
Superman kunt u keihard gaan 
rennen, maar ook de relaxte 
Robin kan wandelend mee-
doen. Het gaat vooral om dat u 
langs de route mee kan doen 
aan heel veel leuke activiteiten 
met een geinige twist. 
Superhelden zijn te gek! 

Vanaf nu kunt u voor 2 euro 
een plekje claimen voor de run. 
Ga voor meer informatie naar 
netwerkzoetermeer.nl/
adventurerun


