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Een fietstrap, hoe 
werkt dat eigenlijk?
Probeer het zelf bij 
Club Entree! Op 
zaterdagmiddag 
26 november staat 
er een proefmodel 
van de fietstrap die 
in het vernieuwde 
station Zoetermeer 
komt.

Fietstrap naar fietsenstalling
In de nieuwe stadswijk Entree staat het gebruik van de 
fiets en het openbaar vervoer centraal. Daarom maken we 
het reizigers die met de fiets naar het station komen zo 
makkelijk mogelijk. De stationsomgeving wordt vernieuwd. 
Er komt een fietstrap waarmee u vanaf het dak van 
het plintgebouw én vanaf de straat in de gloednieuwe, 
overdekte fietsenstalling kan komen. 
 
Bouwen van de trap
De trap wordt op dit moment gebouwd door drie 
statushouders, onder begeleiding van bouwprofessionals 
van het Zoetermeerse bedrijf SKN Bouw. De statushouders 
zijn van Syrische afkomst en willen graag meer ervaring 
opdoen in de bouw. Ze zijn in bemiddeling bij Werkbedrijf 
De Binnenbaan en zien het werken aan het proefmodel van 
de fietstrap als een mooie eerste stap. 

Test de trap
Kom op zaterdag 26 november tussen 14.00 en 17.00 
uur met uw fiets naar Club Entree, Boerhaavelaan 33. Die 
middag kunt een proefmodel van de fietstrap testen. De 
gemeente hoort graag uw ervaringen. En als u er toch 
bent, ga dan ook meteen naar het Open atelier in Club 
Entree en bekijk de Sprintertentoonstelling!

Open ateliers: Entree, 
u kijkt uw ogen uit!
In Club Entree geven we oude materialen een tweede leven. 
Van 26 november tot en met 17 december organiseert 
Club Entree open ateliers. Iedere zaterdag tussen 14.00 en 
17.00 kunt u zien hoe Maria Ibarra van OML Fashion oude 
materialen verwerkt tot nieuwe producten. Zij maakt dan 
van de oude spandoeken van het evenement ‘Entree, maak 
het mee’ uit 2021 mooie etuis en tassen. Want afval bestaat 
niet! U kunt de originele exemplaren tijdens het open atelier 
van Maria Ibarra meteen bestellen.

Bijzondere creaties
Daarnaast zijn de unieke producten van ‘upcycle’ 
ondernemers en kunstenaars Marian Dessing, Manon 
Juliette en Wolfram Quefurth te koop. Zij maken prachtige 
creaties; van vogelhuisjes tot voederstations voor vogels 
en van tassen tot sneakers. Of wat dacht u van vloerkleden 
van oude banden en moderne kunst van gebruikte 
materialen?

Komt u langs?
Er is muziek, een hapje en een drankje. Rond 15.30 
organiseren we een quiz. De winnaar krijgt een mooie 
prijs uit het open atelier. Neem gelijk even een kijkje bij de 
Sprintertentoonstelling, georganiseerd door het Historisch 
Genootschap Oud Soetermeer (HGOS). U kunt op 26 
november meteen het proefmodel van de fietstrap testen. 
Lees daarover meer hiernaast.
U vindt Club Entree aan de Boerhaavelaan 33.

Schenking collecties en archieven 
aan het Stadsarchief
Het Historisch Genootschap Oud 
Soetermeer schenkt een groot deel 
van haar archieven en collecties aan 
het Stadsarchief. Hierdoor kan het 
Stadsarchief makkelijker besluiten 
nemen over bijvoorbeeld het opknappen 
of digitaal maken van de archiefstukken. 
Het Stadsarchief is erg blij met deze 
schenking en het vertrouwen van 
het Historisch Genootschap Oud 
Soetermeer (HGOS).

Het Stadsarchief
Het HGOS sloeg een groot deel van haar 
archieven en collecties tot nu toe op bij het 
Stadsarchief. Dit zorgde voor een centrale 
plek waar bezoekers zowel de archieven 
van het HGOS als de archieven van het 
Stadsarchief kunnen inzien. Daarnaast 
beschikt het Stadsarchief over middelen 
om archieven en collecties lang en goed op 
te slaan.

Samenwerking Stadsarchief Zoetermeer 
en HGOS
Het Stadsarchief Zoetermeer en het HGOS 
werken al meer dan 25 jaar samen. Het 
Genootschap heeft een groot netwerk in 
Zoetermeer. Veel inwoners, verenigingen 
en bedrijven dragen hun archief daarom 
over aan het HGOS. Hierdoor heeft het 
Historisch Genootschap de afgelopen 

jaren een groot aantal archieven en 
collecties verzameld. Bezoekers kunnen 
op afspraak bij het Stadsarchief terecht 
om de collecties in te zien. Een deel van 
de archieven is online te bekijken op 
stadsarchief.zoetermeer.nl
 
Nieuwe archieven
Het HGOS schenkt niet alleen de 
archieven die al door het Stadsarchief 
zijn opgeslagen, maar ook een aantal 
nieuwe archieven! Het totale overzicht van 
archieven die worden overgedragen aan 
het Stadsarchief staat op 
www.zoetermeer.nl/nieuws

Werk aan de weg: vervanging 
verkeerslichten  
De verkeerslichten op de kruisingen 
Aziëweg/Toneellaan en J.L. van Rijweg/
Vlamingstraat worden vervangen. Zij 
maken plaats voor ‘slimme’ stoplichten. 
Deze kunnen het verkeer slimmer 
regelen. 
Op de kruising Aziëweg/Toneellaan 
wordt gewerkt tussen maandag 21 
november en donderdag 1 december. 
De werkzaamheden op de kruising J.L. 
van Rijweg/Vlamingstraat/Voorweg 
vinden tussen maandag 28 november 
en woensdag 14 december plaats. In 
die periodes staan de verkeerslichten 
uit. Verkeersregelaars zorgen tussen 

07.00 en 19.00 uur voor een goede 
doorstroming van het verkeer. Wel kan 
dit in de spits tot enige vertraging leiden. 

Plant een boompje
Bomen zijn belangrijk voor 
een aantrekkelijke en gezonde 
leefomgeving. Zij zorgen onder andere 
voor schaduw en verkoeling en 
verbeteren de luchtkwaliteit. Het najaar 
is de beste tijd om in uw tuin een 
boom te planten. Bomen zijn dan in 
rust. November wordt daarom ook wel 
‘treevember’ genoemd. Voor iedere tuin 
en bodem is wel een geschikte boom 
te vinden. Op 
steenbreek.nl/plantenlijst vindt u een 
lijst met de top 10 tuinbomen om nu te 
planten.  

Klaar voor ijzel en 
sneeuw
De stoere mannen van de 
Zoetermeerse afvalinzameling zijn 
helemaal klaar voor een winter met 
ijzel en sneeuw. Wethouder Marijke 
van der Meer was erbij toen zij hun 
materieel alvast controleerden voor de 
aankomende periode. ‘Ik ben trots op 
onze mannen die vaak al om drie uur 
’s nachts beginnen met strooien of met 
sneeuwschuiven. Het zout ligt klaar 
en de mannen staan paraat om onze 
hoofdwegen veilig en begaanbaar te 
houden.’  
Wilt u weten wat de gemeente allemaal 
doet bij gladheid? Kijk op 
zoetermeer.nl/gladheid.  

Kruising Aziëweg/Toneellaan

Kruising J.L. van Rijweg/Vlamingstraat/Voorweg 
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Van de gemeenteraad

21 november 
commissievergaderingen
Op maandagavond 21 november 2022 
zijn er commissievergaderingen. De 
commissie Plenair begint om 19.30 uur, 

de commissies Stad en Samenleving om 20.10 uur. 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. 

Ontvang de nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws van de 
raad? Meld u dan via de website aan voor de nieuwsbrief. 
Na elke raadsvergadering krijgt u dan het laatste nieuws 
over de besluiten van de gemeenteraad per e-mail. 

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  
7 november 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 2 december 2022 een verzoek 
indienen om een referendum te houden. Als er geen 
verzoek is ingediend, treden de hieronder genoemde 
besluiten op 2 december 2022 in werking.

• Raadsbesluit Technische wijziging van de 
Huisvestingsverordening Zoetermeer 2019.

• Raadsbesluit Zienswijze ten aanzien van de Coalitie 
voor veiligheid 2023-2026.

• Raadsbesluit Participatieverordening Zoetermeer 2022 
en Kadernota Participatie 2022 (alleen besluitpunt 5.).

• Raadsbesluit Vaststellen kadernotitie Primair en 
speciaal onderwijs en de Kadernotitie Voortgezet 
(speciaal) onderwijs.

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

In Zoetermeer zijn er tal van 
activiteiten. Voor ieder wat wils 
en voor ieder budget. Het zijn 
tegenwoordig dure tijden, dus 
daarom delen wij deze betaal-
bare activiteiten. Hierdoor kunt 
u optimaal genieten, dingen 
ontdekken én ontspannen in 
onze mooie stad!

Schoentje zetten
De Sint is weer in het land en 
vult de schoentjes van de kin-
deren. Kinderen mogen gratis 
hun schoen zetten in het Sint’s 
schoenenhuis in het Stadshart. 
Dit is naast de Zeeman XL, 
Promenade 265. Sinterklaas 
vult de schoentjes van woens-
dag 16 november tot en met 
zaterdag 3 december.  

Ontdek de prachtige archi-
tectuur in Oosterheem 
Onze prachtige stad bestaat 
inmiddels al 60 jaar en om dat 
te vieren organiseert 
ArchitectuurPunt Zoetermeer 
een wandeling in Oosterheem. 
U wandelt met een gids die 
alles vertelt over de architec-
tuur van deze wijk. De wande-
ling is op vrijdag 18 november 
van 13.30 tot 16.00 uur en is 
gratis. Aanmelden kan via 
www.architectuurpuntzoeter-
meer.nl/agenda. 

ComedyCity - een gezellige 
avond vol comedy
Wilt u een gezellige avond 
beleven, waarbij u onder het 
genot van een hapje en een 

Budgetproof weekendtips
drankje buikpijn krijgt van het 
lachen? Dan is ComedyCity de 
plek voor u! Verschillende 
cabaretiers bezorgen u een 
gezellige avond, waarbij ze 
geen blad voor de mond 
nemen. Al vanaf 9,50,- beleeft 
u een onvergetelijke avond vol 
humor. De show is donderdag 
17 november om 20.30 uur in 
Restaurant 1892 in Zoetermeer. 

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!

Pepernotenpret 
vanaf 2 jaar
Op zondag 20 
november komt Sinterklaas 
samen met de zangpieten naar 
het Stadstheater. Tijdens deze 
feestelijke voorstelling kunnen 
de kindjes uit volle borst mee-
zingen en swingen op onder 
andere ‘Zie de maan schijnt 
door de bomen’ en ‘Zie ginds 
komt de stoomboot’ en tal van 
andere Sinterklaasliedjes. De 
voorstelling is van 15.00 tot 
16.00 uur in het Stadstheater. 
De kindjes kunnen Sinterklaas 
en de zangpieten na de voor-
stelling ontmoeten. 

Meer informatie over het pro-
gramma vindt u op 
www.zoetermeerisdeplek.nl/agenda/.

De foto van de week is gemaakt in het 
Stadshart. Dit prachtige plaatje is gemaakt 

door @me.and.my.budgies. Heeft u ook een 
feestelijke foto in Zoetermeer gemaakt, of wilt u 
een Sinterklaas- of kerstfoto delen? Deel ‘m dan 
met #zoetermeerisdeplek en wie weet staat uw 
foto hier volgende week!

De leukste 
activiteiten!
Dit is de plek.

20
nov

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 46

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!

17 - NOV - 2022

Marco Peters
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Wat staat er in een begroting? 

In de begroting leest u hoeveel geld 
er binnenkomt: dat zijn de inkom-
sten. Ook ziet u waar de gemeente 
volgend jaar geld aan uitgeeft: de 
uitgaven. Zo ziet u wat de gemeente 
met het geld doet. 

Begroting 2023        in één oogopslag
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MILJOEN

Inkomensondersteuning

Jeugd (o.a. Jeugdzorg)

Zorg (o.a. Wmo, toegankelijkheid)

Overhead

Onderhoud infrastructuur

Ontwikkelingen in de stad

Onderwijs (huisvesting)

Vrije tijd en cultuur

Veiligheid en brandweer

Dienstverlening en bestuur

Afvalinzameling

Sport(accommodaties)

Riolering

Economie

Overig

90

68

49
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26
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19
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13
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6

2

12

€

€

€
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€
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Uitgaven
Bijdrage van de Rijksoverheid

OZB (onroerende zaakbelasting))

Heffingen

Grondopbrengsten

Overig

316

37

32

26

40

€

€

€

€

€
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MILJOEN

WOZ-waarde € 300.000Eenmalige teruggaveTe betalen

MeerpersoonshuishoudensEenpersoonshuishoudens

WOZ-waarde € 300.000

Eerste hond

€ 397
€ 11
€ 386

€ 351
€ 298

€ 123

€ 76

Afvalstoffenheffing

Hondenbelasting

Rioolheffing

OZB

Hoeveel betaal ik in 2023 aan:

De OZB gaat in 2023 eenmalig omlaag, omdat het OZB-tarief in 2022 te hoog was. De oorzaak? De huizenprijzen stegen nog harder dan de gemeente verwachtte. U betaalde hierdoor te veel OZB. Wat u te veel heeft betaald, krijgt u terug. Om dit aan u terug te betalen, verlaagt de gemeente eenmalig het OZB-tarief in 2023. 
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