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Nieuw college gestart

Van Informatie
centrum naar
Club Entree

Het nieuwe college is gestart. De
gemeenteraad heeft Jan Iedema (VVD),
Ingeborg ter Laak (CDA), Marijke van
der Meer (Zó! Zoetermeer), Willeke
Mertens (PDvZ), Bouke Velzen (CU-SGP)
en Ronald Weerwag (LHN) geïnstalleerd
als wethouder. Dat gebeurde in de
raadsvergadering van 8 juni 2022.

Het informatiecentrum Entree aan
de Boerhaavelaan 33, groeit uit tot
Club Entree. De plek voor ontmoeting
en activiteiten, centraal gelegen in
de stadswijk in ontwikkeling. Deze
huiskamer van Entree krijgt een heuse
koffiecorner met gezellige zitjes.
Kom hier meer te weten over de
bouwontwikkelingen. Of neem deel aan
activiteiten die u laten voelen hoe het
is om in Entree te wonen, werken en
ontspannen.

Koninklijke onderscheiding
De kersverse wethouder Marijke van der
Meer zette daarmee een streep onder
een indrukwekkend lange periode van
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tweeëntwintig jaar als gemeenteraadslid.
Voor haar lange verdienste als raadslid is
zij benoemd tot Lid in de Orde van OranjeNassau. Burgemeester Michel Bezuijen
reikte haar de Koninklijke onderscheiding
uit.

Terugkijken
U kunt de installatie van de wethouders
en de uitreiking van de Koninklijke
onderscheiding terugkijken via de
internetuitzending van 8 juni 2022 op
www.zoetermeer.nl/gemeenteraad.

Fitscan en leefstijlmarkt
In de wijk Centrum vinden op maandag
27 juni fitscans voor senioren (55+) en
een leefstijlmarkt plaats. Een fitscan
geeft u een globaal inzicht in uw algehele
lichamelijke fitheid. Samen met een
fysiotherapeut loopt u de scan door.
De scan duurt ongeveer 20 minuten
en daarna volgt een adviesgesprek.
Hier bespreekt u wat goed gaat en
waar nog verbeterpunten liggen. De
professional kan u adviseren over de
juiste vervolgstappen of een sport- of
zorgaanbieder.
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het gebied van voeding, beweging en
mentale gezondheid. Iedereen kan de
markt bezoeken en u kunt hier al uw
vragen stellen. De gemeente organiseert
de leefstijlmarkt samen met het Oranje
Nassau College. De markt is open van
14:30 tot 17:00 uur op de parkeerplaats
van de school, Clauslaan 4.
Leefstijlmarkt
Na de fitscan bent u van harte welkom
op de leefstijlmarkt op 27 juni. Hier zijn
verschillende welzijnsorganisaties en
sportaanbieders om u te inspireren op

Te doen bij Club Entree
Vanaf 18 juni is hier meer te vinden dan
alleen de schetsmaquette van Entree.
Kom bijvoorbeeld de tentoonstelling
over Jan Sterenberg bezoeken. Ontdek
ook hoe de ideeën van deze beroemde
architect doorwerken in de architectuur
van nu en in de ontwerpen van Entree.
Meedoen?
Bent u een doener die wil helpen
bouwen aan Entree met leuke
initiatieven of activiteiten? Neem
contact op met onze Stadmaker voor
een oriënterende kennismaking. Dat kan
via entree@zoetermeer.nl. Initiatieven
die we omarmen passen binnen de
unieke kwaliteiten van de stadswijk:
uitnodigend, actief, verbindend,
vernieuwend en positieve gezondheid.
Meer weten
Kijk op www.entreezoetermeer.nl voor
alle activiteiten, openingstijden en meer
informatie. Club Entree is gevestigd
aan de Boerhaavelaan 33.

Inschrijven fitscan
U kunt zich inschrijven voor een fitscan
via www.sportpas.nl/zoetermeer.
In de menubalk bovenin vindt u het
aanmeldformulier.

Ontmoet elkaar op Stadsboerderij De Balijhoeve
Stadsboerderij De Balijhoeve bestaat 30
jaar. Na een grote verbouwing heropende
de stadsboerderij op dinsdag 14 juni haar
deuren onder luid gejuich van leerlingen
van IKC Prins Claus. Het hoofgebouw
onderging een renovatie en breidde uit
met twee ruimtes. Een bijeenkomstruimte
en een plek voor een kleinschalige,
maatschappelijke horecavoorziening. Ook
buiten knapte het op: de stallen kregen
een overkapping, de tegels zijn opnieuw
gelegd en liggen er zonnepanelen op het
dak.
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Werken aan de weg

Klaar voor de toekomst
‘De Balijhoeve is al 30 jaar een fijne plek
in de wijk en de stad. Hier ontmoeten
bewoners elkaar en leren kinderen
spelenderwijs over dieren en natuur,’
licht wethouder Van der Meer (Natuur,
milieu en openbare ruimte) toe. ‘Dank
aan iedereen die betrokken was bij deze
verbouwing. De stadsboerderij is weer
klaar voor de toekomst.’
Natuur in de omgeving
Staatsbosbeheer droeg als beheerder
van dit bos ook bij aan de verbouwing.
‘Vanaf de stadsboerderij lopen
bezoekers zo het Balijbos in voor een
bezoek aan de prachtige natuur in de
omgeving,’ vertelt Laurens Bonekamp
(Staatsbosbeheer). ‘Als medegebruiker
van de stadsboerderij hebben wij een
fantastische locatie gekregen voor onze
vrijwilligers, waar ook de boswachter
regelmatig te vinden is.’

■ MARSMANHOVE
Het asfalt van de Marsmanhove is toe
aan vernieuwing. Dat gebeurt van 20
juni tot en met 7 juli tussen het gedeelte
Zwaardslootseweg-Timmermanshove.

Feest voor bezoekers
Op woensdag 15 juni en zondag 19 juni
viert de Balijhoeve feest. Van 13.00 tot
16.00 uur zijn er verschillende activiteiten
zoals boogschieten en een speurtocht
voor kinderen. In het hoofdgebouw is
een tentoonstelling te zien over 30 jaar
De Balijhoeve. Kijk voor meer informatie
op www.stadsboerderijen.org.

Wat betekent dit voor u?
Gedurende deze periode is de
Marsmanhove tussen 6.30 uur en 17.00
uur afgesloten. Voor verkeer geldt een
omleiding. Een extra afsluiting vindt plaats
van woensdag 6 juli 16.00 uur tot woensdag
7 juli 7.00 uur. Overdag staat dan het
frezen van het asfalt op de planning en in
de nacht het asfalteren. Voor een betere
doorstroming mogen de personenauto’s
tijdelijk rijden tussen de Leopoldhove en
de Titus Brandsmahove. De bevoorrading
van het winkelcentrum loopt via de Paul
Scholtenrode of via de Titus Brandsmahove.

Van de gemeenteraad
Maandag 20 juni
commissievergaderingen
Op maandag 20 juni 2022 zijn er weer
commissievergaderingen. U bent van harte welkom
de vergaderingen te volgen vanaf de publieke tribune.
Ook kunt u meekijken via de internetuitzendingen. De
commissie Plenair begint om 19.30 uur in de raadzaal;
de commissies Stad (raadzaal) en Samenleving
(commissiezaal) beginnen om 21.00 uur.
Onderwerpen en internetuitzending
Wilt u weten welke onderwerpen worden besproken?
Bekijk dan de meest actuele agenda en bijbehorende
stukken in de kalender in het raadsinformatiesysteem

iBabs op www.zoetermeer.nl/gemeenteraad. Hier
kunt u de vergaderingen ook live volgen via internet of
terugkijken (ook met ondertiteling) op een moment dat het
u uitkomt.
Spreekrecht
Het is mogelijk om gebruik te maken van het spreekrecht.
Aanmelden voor het spreekrecht kan tot op de dag van
de vergadering uiterlijk tot 12.00 uur. U kunt hiervoor
een e-mail toesturen aan griffie@zoetermeer.nl. Er wordt
dan contact met u opgenomen. Wilt u inspreken? Meer
informatie vindt u op www.zoetermeer.nl/gemeenteraad
onder ‘Denk & doe mee’.
Denk & doe mee
Als u niet in beeld wilt komen tijdens het inspreken, kunt u

de gemeenteraad een brief of e-mail sturen via
griffie@zoetermeer.nl. Raadsleden denken graag met
u mee. Voor een persoonlijk gesprek kunt u altijd
een afspraak maken met een van de raadsleden,
commissieleden of fracties. U kunt hiervoor het beste de
persoon zelf of de fractie benaderen.
Alle contactgegevens vindt u op
www.zoetermeer.nl/gemeenteraad. Meldt u zich hier
ook aan voor de nieuwsbrief van de raad. Dan ontvangt
u na elke raadsvergadering het laatste nieuws over de
besluiten van de gemeenteraad per e-mail. Tenslotte is de
gemeenteraad er voor u!
Volgt u de raad al?
GemeenteraadZoetermeer

@raadzoetermeer

De griffie ondersteunt de gemeenteraad • 14 079 • griffie@zoetermeer.nl • www.zoetermeer.nl/gemeenteraad
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Uitsluitend op afspraak
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Meldingen openbare ruimte
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Zoetermeer is de plek
De leukste
activiteiten!
Dit is de plek.

18 juni 18
juni
Wandeltocht
Zoetermeer
Dit jaar staat alweer de zeventiende Wandeltocht Zoetermeer
op de planning! Met afstanden
variërend van 5 tot 40 kilometer
is dit gezellige wandelevenement geschikt voor zowel de
beginnende als de gevorderde
loper. Ontdek op een actieve
manier de mooiste plekken om
en rond Zoetermeer. Met een
keuze voor verschillende afstanden komen er jaarlijks honderden wandelaars van buiten de
stad om aan dit evenement mee
te doen. Een prima training
voor de Nijmeegse 4daagse!
Kijk voor meer informatie op
www.zoetermeerisdeplek.nl/
agenda!

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

Of u nu op zoek bent naar vrijetijds
besteding, woonplezier, wilt ondernemen
of studeren? Zoetermeer is de plek!
WK 24
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Zoetermeer is dé plek voor Applied Data Science & Artificial Intelligence
Zoetermeer krijgt een nieuwe
hbo-opleiding! En daar zijn we trots
op. Het is er namelijk niet zomaar
één, maar de allereerste volledig
geaccrediteerde hbo-bachelor
Applied Data Science & Artificial
Intelligence in Nederland. En waar
anders past zo’n opleiding beter
dan in het Dutch Innovation Park in
Zoetermeer.

Vraag naar datascientists
en AI’ers

‘Vanaf september starten de eerste
studenten ADS&AI bij De Haagse
Hogeschool in de Dutch
Innovation Factory. De opleiding is
goed geland bij studiezoekers: op
dit moment zijn er 78 inschrijvingen. Niet alleen van binnen de
regio, maar ook van (ver) daarbuiten,’ vertelt opleidingsmanager
Mirjam Boer. Haar collega Peter
Becker vult aan: ‘In Nederland
produceren we met z’n allen
steeds meer data. Steeds meer
mensen kunnen daar ook iets mee
dankzij nieuwe technologieën.
Daarom is de vraag naar goede
datascientists en AI’ers enorm
toegenomen.’

Data, data, data

De inhoud van de opleiding is vanzelfsprekend nog weinig bekend bij
studiekiezers. Data science & AI
worden in vele sectoren - en bij
voorkeur over sectoren heen - en bij
zeer diverse vraagstukken toegepast.
Dat geeft ruimte voor eigen invulling
en de ruimte om zelf te kiezen in
welk vakgebied een studiekiezer zijn
of haar talenten wil inzetten. Er zijn
sowieso volop baankansen.

Community

Het Dutch Innovation Park is dé plek
in Zoetermeer en Nederland voor
toegepaste innovaties, onder andere
op het gebied van data. Ook het
lectoraat Data Science van De
Haagse Hogeschool is hier actief. ‘Dit
is de meest logische omgeving voor
deze nieuwe opleiding. Hier werken
onderwijs en bedrijfsleven nauw
samen aan innovaties voor de maatschappij. Data science & AI speelt
daarbij een prominente rol.
Studenten en ondernemers zijn verenigd in de Dutch Innovation
Community, een belangrijke schakel
in de verbinding van onderwijs en
bedrijfsleven. Zo nodigen we bijvoor-

beeld ondernemers uit hun kennis te
delen via gastcolleges, of om
opdrachtgever te zijn voor minoren
en ‘DataLabs’: praktijkprojecten voor
opdrachtgevers uit de omgeving. De
studenten werken daarin aan actuele
vraagstukken uit de praktijk. Dat is
een win-win voor beide partijen:
studenten leren hoe om te gaan met
echte opdrachtgevers en echte datavraagstukken. Anderzijds worden
werkgevers al eerder geholpen door
studenten die met een frisse blik met
hun vraagstuk aan de slag gaan.’

Is Applied Data Science &
Artificial Intelligence iets voor u?
Wilt u leren hoe u bedrijven en
overheid kunt helpen om data slim
te gebruiken? U gebruikt in deze

studie uw communicatieve vaardigheden en kennis van organisaties,
die u combineert met wiskundige
en ICT-kennis. En u maakt écht een
verschil: u heeft de keuze om te
werken aan een betere wereld.

Dutch Innovation Factory

Studeren bij De Haagse Hogeschool
in Zoetermeer is uniek. Op deze
kleinschalige locatie zien we u graag
en werken we teamgericht. Samen
met uw medestudenten en ondernemers in de Dutch Innovation
Factory werkt u aan projecten met
echte impact op de omgeving! Meer
weten over de opleiding? Kijk op
www.dehaagsehogeschool.nl onder
Bacheloropleidingen bij Applied
Data Science & Artificial Intelligence.

Team Applied Data Science & Artificial Intelligence voor de ingang van de Dutch Innovation Factory.

www.zoetermeerisdeplek.nl

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

@zoetermeerisdeplek

Bureau Citymarketing via ditisdeplek@zoetermeer.nl
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Themapagina: Veteranenavond
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Veteranen waardering tonen en inwoners betrekken
Peter begon zijn carrière in februari 1974 als beroepsmarinier. Vrijwel direct ging hij naar de Special Forces. De Special Forces
kunnen dag en nacht wereldwijd worden ingezet. Bijvoorbeeld bij terrorismebestrijding, geheime verkenningen of gijzelingen.
Tien jaar later is hij gaan werken bij de politie en bleef zich daarnaast als reservist inzetten voor Defensie. Peter werd vervolgens
directeur en chief information officer (CIO) bij verschillende organisaties. Maar hij keerde als actief reserveofficier fulltime terug
naar Defensie toen de Commandant der Zeestrijdkrachten uit die tijd hem dat vroeg. Nu is Peter burgerambtenaar bij Defensie,
bij de Centrale Organisatie Integriteit Defensie (COID). Peter was vanaf de eerste Veteranenavond in Zoetermeer betrokken bij de
organisatie. Na zeventien jaar neemt hij hier deze maand afscheid van.
Bescheidenheid
Veteranen zijn alle militairen die
ons land dienen en dienden in
oorlogsomstandigheden of bij
internationale vredesmissies. Peter diende
onder andere in Afghanistan en tijdens
de Koude Oorlog. Net als veel andere
veteranen, staat hij niet graag in de
belangstelling. ‘Je doet gewoon je werk,’
vertelt hij. Die bescheidenheid siert Peter.
Hij vroeg zich zelfs af of hij zijn Carnegie
Heldenmedaille wel ‘verdiende’. Die
medaille kreeg hij onder andere, omdat
hij met gevaar voor eigen leven, het leven
redde van een man die midden op de
snelweg lag en daar overreden was en
werd door auto’s. Peter reed hier toevallig

langs en zette meteen zijn voertuig aan
de kant. Hij sleepte de man naar de
vluchtstrook en zorgde bijna een kwartier
voor het ernstig gewonde slachtoffer tot de
hulpdiensten arriveerden. Dit alles terwijl
het verkeer op nog geen meter afstand met
hoge snelheid langs hen raasde.
Veteranenavond: voor veteranen én
inwoners
‘Veel veteranen hebben behoefte
aan waardering en erkenning en dat
verdienen ze ook. Daarom startten we
17 jaar geleden met de organisatie van
de Veteranenavond. Dat begon klein en
groeide uit van filmavonden, foto- en
schilderijententoonstellingen naar een

Over de Veteranendag

Ieder jaar vieren we in Nederland op de laatste zaterdag in juni de Veteranendag. Tijdens
deze dag staan we stil bij de inzet van Nederlandse militairen in verschillende delen
van de wereld. Veteranen zijn mannen en vrouwen van alle leeftijden en missies, van de
Tweede Wereldoorlog tot nu. Zij zijn te herkennen aan een speciaal veteraneninsigne.
Maatschappelijke erkenning, herkenning en waardering voor hun inzet staat deze dag
centraal. Zoetermeer organiseert de Veteranenavond vanaf 18.30 uur om iedereen de
gelegenheid te geven overdag de Veteranendag in Den Haag te bezoeken.

Kom ook naar de Veteranenavond op 25 juni
Tijdens de 15e Veteranenavond op zaterdag 25 juni bedankt Zoetermeer haar
veteranen. Bent u er ook bij? Het belooft een feestelijke avond te worden met een
uitgebreid programma, waaronder een defilé van historische en moderne militaire
voertuigen. Deze stoet vertrekt om 18.30 uur vanaf de Buytenparklaan en komt
rond 19.30 uur aan op de Markt, waar burgemeester Bezuijen hen verwelkomt.
Tijdens de Veteranenavond bedanken we
de Zoetermeerse veteranen die zich, nu
en in het verleden, hebben ingezet voor
vrede. Door een deel van de stad is een
defilé van historische en moderne militaire
voertuigen. De precieze route van de stoet
vindt u hiernaast. Komt u de veteranen
ook toejuichen?
Activiteiten op de Markt
Op de Markt is er tijdens deze avond

genoeg te doen voor jong en oud.
Kinderen kunnen deze avond geschminkt
worden en diverse militaire uniformen en
hoofddeksels passen. Vanaf 18.30 uur
treedt The Band of Liberation & Pipes
Armyband op met mezo-sopraan Emma
Brown. Alles natuurlijk met een militair
karakter. Wanneer het defilé aankomt
op de Markt, verwelkomt burgemeester
Bezuijen de veteranen. Daarna kan
iedereen de militaire voertuigen bekijken.

Programma:
18.30 uur
Start defilé vanaf de Buytenparklaan
18.30 uur
Start programma op de Markt
18.45 uur	Optreden The Band of Liberation & Pipes Armyband met Emma
Brown
19.30 – 19.45 uur 	Voertuigen arriveren op de Markt
		
Aansluitend toespraak van burgemeester Bezuijen
19.45 uur
‘Static show’ en mogelijkheid om de voertuigen te bezichtigen

heel defilé door de stad. Zo kunnen we
veteranen respect blijven tonen.’ Ook
het betrekken van andere inwoners van
Zoetermeer is volgens Peter van groot
belang. ‘Vroeger werd je als militair soms
gehaat of met de nek aangekeken,’ vertelt
Peter, ‘maar dat is gelukkig behoorlijk
aan het veranderen, nu mensen meer
inzicht krijgen in de internationale acties
en vredesmissies.’ Na 17 jaar is het voor
Peter tijd om het stokje over te dragen:
‘Zo kunnen we ook weer jonge veteranen
betrekken. Het is tijd voor nieuw bloed.’
Op zaterdag 25 juni bedankt de gemeente
Peter tijdens de Veteranenavond voor zijn
langdurige inzet voor de Zoetermeerse
veteranen en de stad.

Defilé Veteranenavond 25 juni

De route van het defilé vindt u hieronder. Bekijkt u liever een plattegrond? Deze
vindt u op www.zoetermeer.nl/veteranenavond.



Aanvang "BUYTENPARKLAAN" weg volgen tot ROTONDE.



Linksaf "AMERIKAWEG" weg volgen tot aan het RANDSTADRAILVIADUCT.



Linksaf "VORSTIUSRODE" weg volgen tot aan de T-splitsing.



Linksaf "MUZIEKLAAN" weg volgen tot aan de ROTONDE.



 echtsaf "ZWAARDSLOOTSEWEG" weg volgen tot aan de VERKEERSLICHTEN
R
direct na RANDSTADRAILVIADUCT.



Linksaf "FILMLAAN" weg volgen tot aan de DRIESPRONG.



 echtsaf "HITCHCOCKSTROOK" direct linksaf "BERT HAANSTRASTROOK" weg
R
volgen tot aan de T-splitsing.



 echtsaf en direct linksaf "BERT HAANSTRASTROOK" weg volgen tot aan de
R
DRIESPRONG.



 echtsaf en direct linksaf "STAN LAURELSTROOK" weg volgen tot aan de
R
DRIESPRONG.



Rechtsaf "SARTREZIJDE" weg volgen tot aan de T-splitsing.



Linksaf "SARTREZIJDE" weg volgen tot aan de T-splitsing.



Linksaf "BRECHTZIJDE" weg volgen tot aan de rotonde.



Rechtsaf "TONEELLAAN" weg volgen tot aan de VERKEERSLICHTEN.



Linksaf "AZIEWEG" weg volgen tot aan de VERKEERSLICHTEN.



Rechtsaf "WALLENDREEF" weg volgen tot aan de T-splitsing.



Rechtsaf "VELDDREEF" weg volgen tot de TWEEDE WEG rechts.



 echtsaf "VOGELDREEF" weg volgen tot aan de T-splitsing na
R
RANDSTADVIADUCT.



Rechtsaf "VAARTDREEF" weg volgen tot aan de T-splitsing.



Rechtsaf "SLOOTDREEF" weg volgen tot aan de T-splitsing.



Rechtsaf "PARKDREEF" weg volgen tot aan de VERKEERSLICHTEN.



Rechtsaf "GAARDEDREEF" weg volgen tot aan de rotonde tot voorbij het VIADUCT.



Rechtsaf "VAN AALSTLAAN" weg volgen tot aan de rotonde.



Rechtsaf "VAN DIESTLAAN" weg volgen tot aan minirotonde.



Linksaf "SCHOOLSTRAAT", "PIET HEINSTRAAT" weg volgen tot aan de T-splitsing.



 echtsaf "KAREL DOORMANSTRAAT", "ORANJELAAN" weg volgen tot aan de
R
VERKEERSLICHTEN.



 echtdoor "WILLEM DE ZWIJGERLAAN" -"VAN LEEUWENHOEKLAAN" weg
R
volgen tot aan de ROTONDE.



Rechtsaf "J.L.VAN RIJWEG" weg volgen tot aan de T-splitsing na spoorviaduct.



Rechtsaf "ENGELANDLAAN" weg volgen tot na de OVERSLUIZING Stadhuis.



Rechtsaf naar de "MARKT" einde DEFILÉ door Zoetermeer.

