
Blije prijswinnaars zorgen voor blije 
vleermuizen
De eerste vleermuizenkasten zijn 
uitgereikt aan prijswinnaars die 
meededen aan de isolatieactie van 
Energieloket Zoetermeer. Inwoners 
maakten kans op een vleermuizenkast 
als zij zich inschreven via het 
Vleermuisplatform Zoetermeer. 

Prijsuitreiking
De winnaars namen bij speelboerderij Het 
Buitenbeest hun eigen vleermuizenkast in 
ontvangst. De eerste kast werd persoonlijk 
uitgereikt in de buurt van Wijktuin 
Zegwaartseweg. Daar komt een speciale 
nestkast, omdat vleermuizen in die groene 
omgeving zo’n kast goed kunnen gebruiken 
voor een nieuw vleermuizengezin.

Vleermuizen en kasten
Hoe meer vleermuizenkasten in de stad, 
hoe beter. Op 
www.vleermuisplatformzoetermeer.nl 
vindt u meer informatie over vleermuizen, 
hun leefomgeving en hoe u zelf een 
vleermuizenkast maakt of koopt. 

Verlenging winactie
Voordat u al een vleermuizenkast maakt 
of koopt, kunt u ook nog meedoen met 
de winactie! Deze actie is verlengd tot 31 
januari 2023. 
Via www.vleermuisplatformzoetermeer.nl 
kunt u meedoen met de actie en wie weet 
hangt er dan in februari ook een kast aan 
uw gevel!
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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 januari is vaak een rustige 
maand 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.

Nieuwjaars-
bijeenkomst 
Noordhove
Op 25 januari 2023 is er een 
nieuwjaarsbijeenkomst voor de 
wijkbewoners van Noordhove. Deze 
bijeenkomst wordt georganiseerd 
door de gemeente, wijkvereniging 
Noordhove ‘86 en het wijkteam.

Er is een leuke borrel waar bewoners 
met elkaar, met de wijkwethouder en 
met de leden van het wijkteam van 
Noordhove een gezellig gesprekje 
kunnen aanknopen. Aanmelden is niet 
nodig.

Datum: woensdag 25 januari 2023
Tijd: 19.00 tot 20.30 uur
Locatie: ‘t Span (Sullivanlijn 31)

Goede voornemens? Kom naar de 18+ sportinstuif!
Op vrijdag 27 januari organiseert 
Zoetermeer Sport weer een sportinstuif 
voor volwassenen in Zoetermeer. 
Heeft u zin in een potje voetbal? Of 
lijkt tafeltennis u leuk? Kom naar de 
gratis sportinstuif voor volwassenen en 
beleef een avond vol sportplezier! Naast 
voetballen en tafeltennissen, kunt u ook 
badmintonnen, dansen, volleyballen en 
meer! Aanmelden is niet nodig.
Tip: Trek comfortabele kleding aan. 

Handige informatie
Wanneer: vrijdag 27 januari 19.00-21.00
Waar: Cor van Zijpzaal (Castellum), 
Rakkersveld 255 
Contact: sport-spel@zoetermeer.nl

MijnGemeente app voor meldingen openbare ruimte 
Kent u de MijnGemeente app al? Dit 
is een handige app speciaal voor 
smartphones en tablets. Met deze app 
kunt u bij de gemeente snel een melding 
maken als u op straat iets tegenkomt wat 
niet schoon, heel of veilig is. Bijvoorbeeld 
een losse stoeptegel, een kapotte 
lantaarnpaal of rotzooi op de straat. 

Snel en handig
Een hele handige app volgens een van 
onze inwoners: ‘Onlangs zag ik twee 
kapotte lantaarnpalen en troep naast 
de prullenbak vlak bij een speeltuin. 
Gevaarlijk omdat het donker was en 
vies omdat troep in de prullenbak hoort. 
Het enige wat ik hoefde te doen, is een 
melding maken via de app en een foto 
mee te sturen. De volgende dag was er 

al een medewerker om de reparatie van 
de lantaarnpaal in gang te zetten. En 
werd de rommel bij de prullenbakken 
opgeruimd.’

Helpt u mee?
Gaat u de app ook gebruiken? Want wij 
hebben u als betrokken inwoner nodig 
om de stad schoon, heel en veilig te 
houden. 

Meer informatie over hoe u deze app op 
uw telefoon zet, leest u op  
www.zoetermeer.nl/mijngemeenteapp.

Geen smartphone of tablet?
Ook dan hebben wij uw betrokkenheid 
nodig. U kunt nog altijd een melding 
openbare ruimte doen via 
www.zoetermeer.nl/contactformulier of 
telefonisch via 14 079.

Marieke Spekreijse (Vleermuisplatform) met de prijswinnaars



w

De griffie ondersteunt de gemeenteraad • 14 079 • griffie@zoetermeer.nl • www.zoetermeer.nl/gemeenteraad

Van de gemeenteraad

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

Maandag 23 januari: vergaderingen  
commissies Plenair en Stad 

Op maandagavond 
23 januari vergaderen de commissies 
Plenair en Stad in de raadzaal 
van het Stadhuis. De commissie 
Plenair begint om 19.30 uur. 
Aansluitend start de commissie 
Stad om 20.20 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. 

Volgt u de raad al?
 GemeenteraadZoetermeer 
 @raadzoetermeer

Dinsdag 24 januari: rondetafelgesprek 
over Zoetermeerse ziekenhuiszorg
Hoe ontwikkelt de ziekenhuiszorg 
in Nederland zich de komende jaren 
en welke gevolgen heeft dit voor 
Zoetermeer? Om hier antwoord op te 
krijgen, organiseert de gemeenteraad 
op dinsdagavond 24 januari 2023 van 
19.30 – 22.30 uur een openbaar -niet 
politiek- rondetafelgesprek over de 
ziekenhuiszorg. 

Woordvoerders van de gemeenteraad 
gaan deze avond met diverse genodigde 
vertegenwoordigers uit het zorgveld 
in gesprek over de ontwikkeling van 
de Zoetermeerse ziekenhuiszorg. Het 
rondetafelgesprek vindt plaats onder 
leiding van dagvoorzitter Anouschka 
Laheij. Keynote speaker van de avond 
is Marcel Levi, voorzitter Nederlandse 
Organisatie voor Wetenschappelijk 
Onderzoek. De tafelgasten uit het 
zorgveld zijn onder andere bestuurlijk 

en operationeel deskundigen, 
vertegenwoordigers van de ziekenhuizen, 
huisartsen en spoedeisende hulp artsen, 
zorgverzekeraars en de cliëntenraad van 
het LLZ. 

Geïnteresseerden welkom
Het rondetafelgesprek begint om 19.30 uur 
in de raadzaal van het Stadhuis, ingang 
Stadhuisplein 1 Zoetermeer. De inloop 
is vanaf 19.00 uur in de naastgelegen 
commissiezaal. Geïnteresseerden zijn van 
harte welkom om het gesprek te volgen 
vanaf de publieke tribune. 

Graag vooraf aanmelden
In verband met het aantal beschikbare 
plaatsen verzoeken wij geïnteresseerden 
om zich vóór 23 januari aan te melden 
via griffie@zoetermeer.nl. Van het 
rondetafelgesprek worden geen (video)
opnames gemaakt.

Bent u op zoek naar restaurants 
waar u lekker en verantwoord 
kunt eten? In Zoetermeer zijn 
er veel opties om gezond te 
eten, zonder dat dit duur hoeft 
te zijn. Of u nu houdt van wok-
gerechten, sushi, pasta of sala-
des, er is voor ieder wat wils. 
Hierbij een paar leuke plekken 
waar u gezond kunt eten. En 
dit is nog maar een klein 
gedeelte, want Zoetermeer 

heeft nog veel meer restau-
rants waar gezonde maaltijden 
worden geserveerd!

Stadshart
Er zijn tal van restaurants in het 
Stadshart waar u gezonde 
maaltijden kunt eten, zoals 
Eazie, Pavarotti en Bagels & 
Beans. Bij Eazie kunt u uw 
eigen wok, salade of wrap 
bestellen, geheel naar eigen 
smaak. Pavarotti heeft behalve 
pasta, pizza en broodjes ook 
een grote selectie aan salades. 
Bagels & Beans heeft naast 
natuurlijk de bagels ook yog-
hurt en salades op de menu-
kaart staan.

Dorpsstraat
In de Dorpsstraat kunt u 
terecht bij onder andere 
Restaurant Achteraf, lunchcafé 
De Zoetelaar en Thai Signature 
voor een divers menu met 
gezonde opties.
Daarnaast zijn er ook andere 

Zoetermeer is de plek om 
gezond te eten

restaurants in Zoetermeer met 
gezonde gerechten, zoals 
Wokamor in Oosterheem waar 
u wokgerechten, wraps en 
pokébowls kunt bestellen. Bij 
MR Xi Asian Bistro kunt u 
genieten van Asian Fusion 
gerechten en bij Proeflokaal 
Bregje en Sizzling Monkey zijn 
ook veel verschillende gezonde 
gerechten, zoals salades en 
soepen.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over de 
restaurants of meer restaurants 
ontdekken? Ga dan naar 
www.zoetermeerisdeplek.nl/
gezondeten.

Halve marathon 
2023 - Dekker 
Zoetermeer
Bent u klaar voor een sportieve 
uitdaging op zondag 22 janu-
ari? Doe mee aan de Halve 
Marathon Zoetermeer en 
geniet van het prachtige par-
cours door het Burgemeester 
Hoekstrapark, het Balijbos en 
de gemeentes Zoetermeer en 
Pijnacker. Met vier verschil-
lende afstanden van 1.5 km, 5 
km, 10 km en 21.1 km is er 
voor iedereen een uitdaging.

Kijk voor meer informatie op  
www.zoetermeerisdeplek.nl/
halvemarathon2023 

Foto: Custom Made Sport – Halve 
Marathon 2023 Foto: Pexels

Op deze bijzondere foto van de week staat 
de Jan Waaijerbrug. Deze prachtige foto is 

gemaakt door @johan_verstrate. Deze brug 
heeft verschillende prijzen gewonnen. Zo 
ontvingen de ontwerpers van de brug de 
Zoetermeerse Gemma Smid Architectuurprijs. En 
het Britse dagblad The Guardian noemde de 
brug zelfs een van de beste fietsverbindingen ter 
wereld! 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
jan

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 3

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!

19 - jan - 2022



Wens New Town Zoetermeer een artistiek 2023
Begin het nieuwe jaar creatief en daadkrachtig. Stuur uw creatieve cadeau voor de 
jarige groeistad (New Town) Zoetermeer in nu het nog kan! De artistieke bijdragen voor 
de New Town Kunstprijs, NTKZ, druppelen inmiddels binnen. Dat is heel leuk. De jury en 
organisatie is natuurlijk nieuwsgierig naar de inzendingen, jullie creatieve cadeaus! Er 
is nog steeds genoeg tijd om deel te nemen en iets in te sturen. Iedereen kan meedoen! 
Een kunstwerk inzenden kan tot 31 januari 2023. Wat u in kunt sturen leest u hieronder.

Waarom is Zoetermeer voor u dé plek?
Wat betekent Zoetermeer voor u? Wat 
wenst u de 60-jarige stad Zoetermeer toe?
Wat heeft 60 jaar groeien van een dorp  
van nog geen 10.000 inwoners aan  
het begin van 1962 naar een stad van 
126.000 inwoners in 2022 u gebracht?

Kunstwerk
New Town Zoetermeer is jarig. Geef 
Zoetermeer uw persoonlijke cadeau. 
Vertaal uw gedachte over New Town 
Zoetermeer in een kunstwerk:
1.  Woorden: maak een gedicht of een kort 

verhaal (max. 6000 woorden)
2.  Bewegend beeld en of geluid: een 

vlog van max. 5 minuten. Geef plek aan 
theater, musical, spoken words, een 
dans(je), een lied of een muziekstuk

3.  Beeld in 2D of 3D: tekening, wandkleed, 
schilderij, beeld of digitaal kunstwerk

De prijs
De prijs bestaat uit een award van de 

Zoetermeerse kunstenaar Tobias Becker 
Hoff. Een ruime selectie inzendingen wordt 
tentoongesteld bij het CKC & Partners en 
op onze website geplaatst. 

Op donderdagavond 23 februari 2023 
wordt de prijs feestelijk uitgereikt door 
burgemeester Michel Bezuijen. Dit is op 
dezelfde avond als de uitreiking van de 
Kunst en Cultuurprijs die al jaren wordt 
uitgereikt. Het Zoetermeerse publiek kan 
voor de Kunst & Cultuurprijs zelf stemmen 
op kunst-, muziek-, en theaterproducties 
die in Zoetermeer in het afgelopen jaar zijn 
opgevallen. De NTKZ is dus echt anders!

Stuur een foto of het digitale bestand van 
uw kunstwerk via  
www.architectuurpuntzoetermeer.nl/ntkz. 
Een kunstwerk inzenden kan uiterlijk tot 31 
januari 2023.
Iedereen die zich verbonden voelt met 
Zoetermeer van 18 jaar en ouder kan op 
eigen titel een kunstwerk insturen.

NTKZ voor scholieren
Voor scholieren van 12 tot 18 jaar is er een 
aparte prijs! Kijk voor meer informatie en 
het inzendformulier op 
www.architectuurpuntzoetermeer.nl/ntkz.
Let op: professionele kunstenaars mogen 
niet deelnemen aan de New Town Kunstprijs 
Zoetermeer. Een professionele kunstenaar 
is iemand die kunst maakt als beroep en 
hiermee genoeg verdient om van te leven.

Jury
In alle drie de categorieën wordt een 
winnaar gekozen door de jury die bestaat 
uit kunst- en media professionals. In de jury 
zitten Natalie Vinke (Kunstgarage Franx), 
Robbert Roos (stadsdichter Zoetermeer), 
Marus van der Made (beeldend kunstenaar) 
en de wethouder Cultuur, Wim Blansjaar.

Ungridded, Centrum West, 2021 door Tobias Becker Hoff
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