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De zomervakantie 
zit er weer op
Wat hebben we een leuke en actieve 
zomer achter de rug, vol met sportieve 
en stoere activiteiten! Onder het thema 
‘Kom maar op als je durft!’ was er de 
hele zomer veel leuks te doen voor de 
Zoetermeerse jeugd. 

Wat stond er op het programma?
Op Speelboerderij Het Buitenbeest 
was een springkussenfestijn: kinderen 
konden springen, klauteren en glijden 
tijdens de Jumpnight. Sportieve 
jongeren konden iedere week meedoen 
aan verschillende uitdagingen van 
Zoetermeer Sport: spijkerbroek hangen, 
het lichtjesspel, boogschieten of de 
sportquiz. Met Speelmeer on tour 
maakten veel jongeren leuke uitstapjes 
en echte durfals konden klimmen bij 
Adventure Valley. Ook bij het grote 
indoor speelparadijs Funzone beleefden 
kinderen allerlei leuke avonturen. 
En voor de nodige verkoeling ging 
Speelmeer on tour een dagje zwemmen 
bij De Veur.

Herfstvakantieprogramma
Ook in de herfstvakantie is er weer van 
alles te beleven! U vindt het programma 
in het najaar op 
zoetermeer.nl/vakantiefolder

Geldplan: grip op 
uw geld 
Wilt u meer grip en overzicht op uw 
geld? Maak dan gebruik van een online 
geldplan. Deze plannen helpen u om 
uw geldzaken op orde te krijgen. 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. Maak er gebruik van en 
kijk op 
www.startpuntgeldzaken.nl/zoetermeer.
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Station Zoetermeer krijgt nieuw gezicht
Met de komst van de nieuwe stadswijk 
Entree krijgt ook het stationsgebied 
aan de noordzijde (stadskant) van 
de Nelson Mandelabrug een nieuw 
gezicht. Inmiddels ligt het voorlopig 
ontwerp voor een plintgebouw met een 
stationshal en fietsenstalling klaar. Ook 
ligt er een voorlopig ontwerp voor een 
fietsbrug vanaf de Afrikaweg naar het 
station. U kunt reageren op deze twee 
ontwerpen.

Waarom verandert het stationsgebied?
Entree zorgt voor een betere verbinding 
tussen het station en de binnenstad. Het 
gebruik van de fiets en het openbaar 
vervoer staat centraal. Daarom verwacht 
de gemeente meer reizigers. Daar 
horen een goed bereikbaar openbaar 
vervoerknooppunt en een aantrekkelijke 
toegang tot het station bij. 

Wat verandert er?
Zo komt er een fietsbrug voor een goede 
fiets- en wandelverbinding tussen het 
centrum en de Nelson Mandelabrug. De 
route loopt via de Afrikaweg: de nieuwe 
stadsstraat. Vanuit het centrum fietst u via 
de Afrikaweg en de Nelson Mandelabrug 
naar de wijk Rokkeveen, zonder dat u aan 
de noordzijde (stadskant) de lift of roltrap 
van de Nelson Mandelabrug nodig heeft. 

Plintgebouw met stationshal
Aan de noordzijde (stadskant) van de 
Nelson Mandelabrug komt het plintgebouw. 
Dit gebouw heeft twee verdiepingen. 
Op de begane grond (de plint) vindt u 

voorzieningen zoals een open stationshal, 
een fietsenstalling, een parkeergarage, 
winkeltjes, horeca en kleine bedrijven. 
Op het dak kunt u straks wandelen en 
fietsen in een parkachtige omgeving, of 
bijvoorbeeld op uw trein wachten.  

Fietsenstalling en parkeergarage
De fietsenstalling heeft plek voor 1.000 
fietsen, met een optie voor uitbreiding 
tot 2.000 plekken. De hoofdentree van 
de fietsenstalling ligt aan de nieuwe 
Stationssingel. Deze singel leggen we 
aan met groen en water voor het station. 
Vanaf het dak komt u via de ronde 
fietstrap in de fietsenstalling. De 210 
autoparkeerplaatsen van de bestaande 
particuliere parkeergarage die bij het 

Poortgebouw horen, krijgen een plek in een 
nieuwe parkeergarage.

Reageren en planning
Op https://doemee.zoetermeer.nl vindt 
u de twee ontwerpen. Tot en met 13 
september kunt u daar reageren. U kunt 
ook de inloopbijeenkomst op 30 augustus 
bezoeken. Kijk voor meer informatie en 
aanmelden op www.entreezoetermeer.nl. 
We verwerken uw suggesties waar 
mogelijk in het definitief ontwerp, dat naar 
verwachting begin 2023 klaar is. Voor 
de uitvoering van het plintgebouw en de 
fietsbrug heeft de gemeenteraad geld 
gereserveerd. De planning is om vanaf 
de zomer van 2023 met de uitvoering te 
beginnen. 

Meer dan speelgoed
Wat begon in 2016 met drie kleine 
stellingen met speelgoed op een 
slaapkamer in Meerzicht, groeide al snel 
uit tot een ware speelgoedbank. Die 
speelgoedbank heet nu IKROS: Ieder Kind 
Recht Op Speelgoed. Kinderen tot 13 jaar 
kunnen hier iedere maand (tweedehands) 
speelgoed uitzoeken. ‘Hiermee helpen we 
mensen die het minder breed hebben’, 
vertelt vrijwilliger Ronald Offers. 

Werkplek en ontmoetingscentrum
Ronald werkt al jaren vrijwillig bij de 
speelgoedbank. ‘Natuurlijk doe ik 
het voor de kinderen en hun ouders.’ 
Maar voor Ronald zijn het niet alleen 
hun reacties die ertoe doen. Ook de 
andere vrijwilligers en de samenwerking 

met andere vrijwilligersorganisaties 
betekenen veel voor hem. ‘We maken veel 
ouders en kinderen blij met speelgoed 
dat een tweede leven krijgt. Maar de 
speelgoedbank is meer. Het is ook een 
werkplekje en een ontmoetingscentrum. 
Dankzij Marjanne van Reek, wijkregisseur 
Meerzicht, werken we bijvoorbeeld 
samen met Middin. Mensen met een 
lichamelijke beperking maken de mooiste 
creaties voor de kinderen. Ze kleden 
bijvoorbeeld Barbies aan en ze maken 
prachtige knutselpakketjes. En dat doen 
ze met veel plezier. Als ik bij hen aankom 
ontvangen ze mij met veel gejuich. 
Ook de samenwerking met andere 
welzijnsorganisaties, zoals Buurtwerk en 
Meerpunt, verloopt perfect.’ 

Alle ideeën welkom
Soms komen de mooiste ideeën van 
betrokken inwoners. ‘Zo werken we 
nu aan twee buitenspelletjeskasten in 
Zoetermeer. Dat is dankzij een idee van 
een inwoner. Zo’n kast werkt net als een 
gratis buitenbibliotheek. Mensen kunnen 
hier speelgoed in zetten en uitzoeken.’ 
Heeft u ook een idee? De vrijwilligers van 
de speelgoedbank denken graag met u 
mee. Kijk voor meer informatie op  
www.speelgoedbankikros.nl.

Entreehal station Zoetermeer. Foto: Team V Architectuur-BoschSlabbers
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INSTAGRAM HOTSPOTS

Veel groen, water, beeldende kunst en 
mooie architectuur: er zijn genoeg 
plekken in Zoetermeer voor het maken 
van prachtige foto’s. Vooral de Nieuwe 
Driemanspolder, het Noord Aa strand 
en de Dorpsstraat zijn favoriet. 
Op www.zoetermeerisdeplek.nl/
instragramhotspots staan tien plekken 
waar u de perfecte foto kunt maken. U 
vindt hier zowel bekende als minder bekende plekken. Heeft u 
aanvullingen of suggesties voor deze top 10? We horen het graag! 

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

Heerlijk genieten van de beste Nederlandse bands en artiesten 
op de meest unieke locatie van Zoetermeer? Op 19 & 20 
augustus is het Noord Aa strand voor twee dagen hét 
festivalterrein om te ontspannen, meezingen, feesten en de 
lekkerste gerechten van lokale horecaondernemers te proeven. 
Aan toffe muziek en foodtrucks geen tekort! 

Dit tweedaagse evenement trapt af 
op vrijdag 19 augustus. Al vanaf 
15:00 uur kunt u genieten van de 
leukste muziek. Op het Noord Aa 
strand kunt u heerlijk tot rust 
komen en van het lekkere weer 
genieten. Let op: op het evene-
ment kunt u alleen met een pinpas 
betalen. Heeft u contant geld 
mee? Dan kunt u dit omwisselen 
voor een ‘cashless card’ bij de 
kassa’s. Ook zijn er lockers te huur 
op het terrein om uw spullen in op 
te bergen.

Line-up
De line-up van Live at the Lake 
bestaat onder andere uit Van Dik 
Hout, Lucas & Steve, Di-Rect & 
Emma Heesters. Di-Rect staat nu in 
de Top 40 met het nummer 
‘Through The Looking Glass’. 
Emma Heester is op dit moment 
een fenomeen in Nederland en 
België en de meest gevolgde 
muzikale YouTuber van ons land. 
Met haar 1,6 miljoen volgers op 
Instagram ontploffen haar muzikale 
video’s zodra ze online staan. Zoals 
u ziet is de line-up een greep uit 
de beste muzikanten van dit 
moment! Bekijk de volledige 

line-up op  
zoetermeerisdeplek.nl/agenda.

Noord Aa, strand in eigen stad
Op een warme zomerdag in de file 
staan naar het strand van 
Scheveningen is niet nodig: aan 
het Noord Aa zandstrand in 
Zoetermeer is het tijdens warme 
zomerdagen genieten! Het is dé 
plek waar u kunt ontspannen in de 
natuur. Daarnaast is het ook een 
toplocatie voor evenementen. Zo 
vond hier afgelopen maand nog 
Rastaplas plaats. Hier konden we 
een weekend lang genieten van de 
lekkerste reggaemuziek.

Meer evenementen & locaties in 
Zoetermeer
In Zoetermeer is altijd iets te bele-
ven! Ontdek alles wat er te doen is 
op www.zoetermeerisdeplek.nl/
inspiratie. Bent u op Live at the 
Lake dit weekend? 
Tag @zoetermeerisdeplek in uw 
stories en deel uw foto’s met 
#zoetermeerisdeplek. 

Live at the Lake 2022

Weekendtip! 6 terrastuinen in Zoetermeer
Wilt u fijn buiten lunchen of dineren, 
maar niet op een druk stadsplein? In 
Zoetermeer zijn meerdere oases van 
rust te vinden. Horecagelegenheden 
toverden een verborgen binnentuin 
heeft om tot een sfeervol terras. Het 
is soms even zoeken, daarom staan ze 
hier op een rij! 

De Bakkerswinkel
De Bakkerswinkel in de Dorpsstraat is 
groter dan u misschien verwacht. Loop 
eens naar binnen, door de serre naar de 
prachtige terrastuin aan het water! U 
kunt er genieten van een heerlijke high 
tea en huisgemaakte taarten.

Bella Torino
In de historische kern van Zoetermeer 
genieten van de lekkerste mediterraanse 
gerechten? Het kan bij Bella Torino!

Achteraf
Achteraf in de Dorpsstraat is een locatie 
met een gezellig café, sfeervol terras en 
rustiek restaurant. Uniek in Nederland: 
Achteraf heeft een drie meter lange 
houtskoolgrill, handgemaakt door speci-
alisten in Spanje. De grillmasters werken 
alleen met topkwaliteit vlees en kunnen 
grillen als geen ander. 

Café Lautrec
In dit gezellige café bent u niet alleen 
welkom voor een drankje. U kunt hier 
ook regelmatig terecht voor leuke 
muziek- of bingoavonden.

De Heeren van Soetermeer
Op het sfeervolle terras aan de achter-
kant van het restaurant kunt u genieten 
van de lekkerste steaks en andere  
(vlees)gerechten.

Smaak en Vermaak
Eten bij Smaak en Vermaak is een bele-
venis. Verrassend, passievol - soms wat 
‘anders dan anders’ - maar altijd met 
een goede kwaliteit. Geniet in dit histo-
rische pand of de rustgevende terrastuin 
van seizoensproducten uit de regio.

Meer terrassen
Kortom, genoeg leuke terrasjes om te 
ontdekken in Zoetermeer. Neem voor 
meer tips een kijkje op  
www.zoetermeerisdeplek.nl/terrassen en 
laat u inspireren!

‘Een van mijn favoriete fotoplekjes langs 
de Voorweg in Zoetermeer.’ De foto van de 

week is van @plukdedag50. Een mooi plekje in 
de natuur van Zoetermeer waar u heerlijk kunt 
wandelen en fietsen. Waar wandelt u het liefst? 
Deel de foto met #Zoetermeerisdeplek op 
Instagram en misschien komt de foto hier binnen-
kort voorbij!

UITagenda

Concert 
Lifesigns 
Poppodium 
Boerderij 
Lifesigns is een progressieve 
rockband uit het Verenigd 
Koninkrijk. De band bestaat 
uit professionele muzikanten 
die al samenwerkten met 
bands, variërend van Asia en 
The Scorpions en pop- tot 
jazziconen als Bonnie Tyler en 
Quincy Jones. Het album 
‘Altitude’ uit 2021 werd 
gecrowdfund door toege-
wijde fans in 40 landen over 
de hele wereld en wordt 
vergeleken met de muziek 
van Steely Dan tot Pink Floyd.

Over het album
Het album bereikte de Top 
100 in de Amazon UK-hitlijst 
en was nummer 1 in de 
Amerikaanse Gagliarchives 
hitlijst (14 weken) en in het 
Nederlandse iO Pages 
magazine. Het werd verkozen 
tot nummer 2 album van 2021 
in de Prog Magazine Readers’ 
Poll. Extra lof ging daarbij 
naar John Young en Dave 
Bainbridge.

Meer inspiratie
Benieuwd naar meer 
activiteiten en evenementen 
in Zoetermeer? Neem een 
kijkje op 
www.zoetermeerisdeplek.nl/
agenda! 
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