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Feestelijke afsluiting project Kom naar Buiten 
Het Kom naar Buiten-project is op 
donderdag 24 november 2022 feestelijk 
afgesloten. Er was een diner voor 
alle betrokkenen van de ruim 40 
activiteiten waar Kom naar Buiten bij 
aansloot. Alle betrokken vrijwilligers 
en initiatiefnemers werden bedankt 
voor hun inzet en zorg in de wijken. 
Tijdens het diner werd teruggeblikt 
op alle prachtige evenementen van 
de afgelopen periode. Ook werden 
er nieuwe contacten gelegd en werd 
genoten van een heerlijke maaltijd.

Kom naar Buiten
De gemeente organiseerde in 2022 
samen met Buurtwerk en organisaties uit 
de wijken verschillende activiteiten. De 
coronamaatregelen hadden grote gevolgen 
voor het dagelijkse- en sociale leven.  
Het oppakken van het ‘normale’ leven 

bleek begin 2022 voor velen niet 
eenvoudig. Kom naar Buiten bracht 
Zoetermeerders weer bij elkaar en zorgde 
voor contact tussen buurtbewoners. 

Wat heeft Kom naar Buiten allemaal 
gedaan?
Er was onder andere de ‘Kom naar 
Buiten’bus. Hier konden buurtbewoners 
op een laagdrempelige manier met elkaar 
een praatje maken en iets drinken. Ook 
zorgde het team van Kom naar Buiten voor 
extra activiteiten en ging in gesprek met 

bewoners over wat de coronaperiode voor 
hen betekende. 
Kom naar buiten richtte zich op ontmoeten, 
luisteren en verbinden, met extra aandacht 
voor de kwetsbare inwoners. Samen 
maken we de wijk!

Boek en film
Tijdens het diner werd een afsluitende 
film en boek ‘Samen maken wij de wijk’ 
gepresenteerd. Het boekje en de film zijn 
terug te vinden op de website  
www.zoetermeer.nl/komnaarbuiten. 

Wie is volgens u de sportkampioen van 2022?
Zoetermeer heeft tal van (top)sporters en sportteams. 
Als gemeente zijn we natuurlijk hartstikke trots op onze 
sportkampioenen. Speciaal voor hen organiseren we daarom 
op 16 februari 2023 het Sportgala. Tijdens deze avond worden 
de Zoetermeerse sportkampioenen in het zonnetje gezet.

Prijzen
Tijdens het Sportgala worden er prijzen voor de sportvrouw, 
sportman, sporttalent, sportcoach, G-sporter en het sportteam 
van 2022 uitgereikt. Er is ook een prijs voor de ‘Meest 
maatschappelijke sportaanbieder’. Deze titel gaat naar een 
sportclub- of vereniging die zich op een positieve manier 
onderscheidt.

Meld sporters aan!
Kent u een Zoetermeerder die in 2022 Nederlands kampioen 
is geworden, of een medaille heeft behaald bij een Europees 
of een wereldkampioenschap? Of vindt u dat er een sportclub 

is die de titel ‘Meest maatschappelijke sportaanbieder’ echt 
verdient? Meld de sporters of de club dan aan en wie weet 
gaan zij er met de prijs vandoor! U kunt de sporters aanmelden 
vóór zaterdag 31 december 2022. Dat kan via  
www.sportgalazoetermeer.nl. 

Rustige periode om uw 
documenten te vernieuwen
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 december en januari zijn vaak rustige maanden 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.

ScheidingsATLAS 
Bent u een gescheiden ouder en wilt u 
uw ervaringen delen met andere ouders 
of tips krijgen over het ouderschap na 
scheiding? Dan is de nieuwe training 
ScheidingsATLAS iets voor u. 

Training
ScheidingsATLAS is een korte training, 
speciaal voor gescheiden ouders. Met 
een groep van 6 tot 15 ouders krijgt u 
informatie en begeleiding. Ook kunnen 
ouders ervaringen uitwisselen over het 
ouderschap na scheiding. De training 
bestaat uit twee bijeenkomsten van 3 
uur. De bijeenkomsten worden gegeven 
door 2 trainers. 

Praktische informatie
Datum: De bijeenkomsten zijn op 
dinsdag 6 december en dinsdag 20 
december 2022. 
Tijd: Van 9.30 tot 12.30.
Locatie: De locatie is nog niet bekend, 
maar het is in Zoetermeer.
Kosten: Ouders kunnen gratis 
meedoen.

Meer weten en/of aanmelden?
Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden? 
Neem dan contact op met Meerpunt/
het Scheidingspunt via 079-3310325 of 
meerpunt@zoetermeer.nl.De winnaars van 2019 gehuldigd in het Stadstheater.
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Van de gemeenteraad

Dinsdag 6 december 
raadsvergadering

De uitgestelde raadsvergadering 
van 28 november jl. vindt plaats op 

dinsdagavond 6 december 2022. Deze raadsvergadering 
begint om 19.30 uur in de raadzaal. U bent van harte 
welkom om deze vergadering te volgen vanaf de publieke 
tribune. Ook kunt u meekijken via de internetuitzending. 
In verband met Sinterklaasavond vinden er op maandag 5 
december geen vergaderingen plaats.

Onderwerpen en internetuitzending
U kunt vast kijken welke onderwerpen er 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. 

Volgt u de raad al?
 GemeenteraadZoetermeer   @raadzoetermeer

Raadsleden denken graag mee

De gemeenteraad bestaat uit 39 raadsleden. Dit zijn 
allemaal Zoetermeerders die graag met u meedenken. 

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!

Denk en doe mee  
 
Ook u kunt meedenken en meedoen met de raad.  
Enkele mogelijkheden:

• vertel raadsleden wat ú belangrijk vindt;
•  ontmoet raadsleden bij u in de buurt of op (bewoners)

bijeenkomsten en ga in gesprek;
• maak een afspraak met een raadslid of politieke partij;
• geef informatie: mail of schrijf een brief aan de raad;
• kom inspreken;
• nodig raadsleden uit;
• dien een burgerinitiatief in.
Kijk voor meer informatie op 
www.zoetermeer.nl/gemeenteraad.
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Sinterklaas en Kerst komen 
steeds dichterbij. Tijdens deze 
dagen wilt u uw dierbaren 
misschien verrassen met een 
prachtig cadeau. Heeft u al een 
origineel cadeau voor uw 
geliefden gekocht, of staat dat 
nog op de planning? Een leuk 
cadeau voor in de schoen en/
of een mooi cadeau voor 
onder de boom vindt u in 
Zoetermeer. 

Voor iedereen
Met drie grote winkelcentra 
met samen meer dan 200 win-

Inspiratie voor  
cadeauwinkels nodig?

kels is dit dé plek waar u origi-
nele cadeaus vindt! In het 
Stadshart vindt u van alles. Van 
bekende kledingketens tot 
grote speelgoedwinkels en van 
parfumerieën tot speciaalza-
ken. Dus voor iedereen wat 
wils!

Voor kinderen
De Sint en de Kerstman kun-
nen hun zakken goed vullen in 
de speciale kinderwinkels, 
zoals Intertoys en Silvester 
Kinder- en Jeugdboeken in de 
Dorpsstraat. Op zoek naar nog 
meer inspiratie? 
Kijk dan eens op 
www.zoetermeerisdeplek.nl/cadeaus. 

Santa (Kids) 
Evening Run, 
samen één tegen 
eenzaamheid
Op zaterdag 10 december 
vindt de Santa Evening Run 
plaats. En speciaal voor de 
kinderen is er de Santa Kids 
Run. De sponsorloop staat in 
het teken van één tegen een-
zaamheid onder ouderen. De 
opbrengst wordt gebruikt om 
de wensen van eenzame oude-
ren in vervulling te laten gaan.  

Voor iedereen!
Iedereen, van jong tot oud, kan Foto: Pexels

Deze foto van André van Duin, wethouder 
Ingeborg ter Laak, burgemeester Michel 

Bezuijen en Jan Slagter is gemaakt in Bibliotheek 
Forum Zoetermeer. Café Max werd feestelijk 
geopend. Dit prachtige plaatje is gemaakt door 
@Wijckzoetermeer. 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.

10
dec

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, 
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!
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Foto: Magisch Zoetermeer

meedoen aan deze maatschap-
pelijke en magische sponsor-
loop. Volwassenen lopen 2,5 
kilometer voor het goede doel. 
Deelname kost 15 euro. 
Kinderen tot 13 jaar kunnen 
voor 10 euro meedoen en 
lopen 1 kilometer mee. 
Iedereen krijgt een kerstpak en 
-muts en na afloop een warme 
kop chocolademelk. 

Meer informatie
Meer informatie over het pro-
gramma vindt u op 
www.zoetermeerisdeplek.nl/agenda/.
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Zoetermeer maakt zich sterk voor toekomst New Towns
Zoetermeer maakte vanaf 1962 een groeispurt toen zij op eigen initiatief werd 
aangewezen als groeikern (New Town) van Den Haag. De stad kreeg de opdracht om 
de hoge woningnood op te lossen. Vanaf dat moment groeide Zoetermeer uit van 
een dorp met nog geen 10.000 inwoners tot een echte stad met inmiddels 126.000 
inwoners. Nu 60 jaar later, worden de eerste ouderdomsrimpels zichtbaar en heeft 
de stad de nodige uitdagingen. Uitdagingen die kenmerkend blijken te zijn voor 
New Towns. Reden voor Zoetermeer om het New Town Congres te organiseren. Een 
congres voor en door New Towns om de uitdagingen, evenals de vele kansen, bij de 
kop te pakken. Vanuit het hele land kwamen bestuurders, medewerkers van New 
Towns, woningcorporaties en wetenschappelijke instellingen naar Zoetermeer.

In 2022 is het precies 60 jaar geleden dat 
Nederland aan de vooravond stond van een 
ongekende bouwopgave. De geschiedenis 
herhaalt zich vandaag de dag, met 
een hoge woningnood en ambitieuze 
bouwplannen. Uit de bouwopgave van toen 
zijn de groeikernen ontstaan, Nederlandse 
‘New Towns’ waar inmiddels ruim 1,3 
miljoen mensen wonen.

New Towns met ouderdomsrimpels
Zoetermeer viert dit jaar 60 jaar New Town 
en is daarmee de oudste van de in totaal 
vijftien New Towns in Nederland. Inmiddels 
verschijnen de ouderdomsrimpels, maar 
wordt ook duidelijk dat onder die rimpels 
een onvermoede energie en vitaliteit 
schuilt. Welke lessen kunnen we trekken uit 
de afgelopen 60 jaar, van woning-, steden- 
en maatschappijbouw? Wat ging goed en 
wat moeten we deze woningbouwronde 
juist beter doen? Hoe hou je grootschalig 
verouderende wijken veilig, leefbaar, 
sociaal en aantrekkelijk? En bovenal: hoe 
zorgen we dat de Nederlandse New Towns 
een fijne plek blijven om te wonen voor 
de 1,3 miljoen mensen die er hun thuis 
vinden? Tijdens het New Town Congres 
bogen mensen met allerlei professionele 
achtergronden zich over deze vragen: van 

Rijk tot gemeente, van woningcorporatie 
tot wetenschappelijke instellingen.

Wijze lessen
Burgemeester Michel Bezuijen blikt terug 
op het congres: ‘De groeikernen zijn een 
ongekend Nederlands succesverhaal 
waar we trots op mogen zijn. Nu moeten 
we ervoor zorgen dat we met name de 
oudere wijken vitaal, krachtig en divers 
houden. Daarvoor moet er meer diversiteit 
in het woningaanbod en de voorzieningen 
komen. Meer woningen voor ouderen, 
meer mogelijkheden voor starters en jonge 
gezinnen om een plek te vinden. In de New 
Towns ligt nog veel meer dan in veel andere 
steden ruimte voor verdichting waarmee je 
de stad aantrekkelijker, gezelliger en meer 
divers maakt. Voor ons is de uitdaging 
om dat te doen zonder de kwaliteiten te 
verliezen die veel mensen voor Zoetermeer 
doet kiezen: ruimte en groen.’

Eerste stap
Het New Town Congres was de eerste 
stap om aandacht en bewustwording te 
creëren voor de kansen en uitdagingen 
van New Towns. Tijdens het congres 
ondertekenden New Towns Zoetermeer, 
Almere, Capelle aan den IJssel, Nieuwegein 
en Nissewaard een verklaring met het 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelatie (BZK) voor het oprichten 
van een leernetwerk ‘Toekomstbestendige 
New Towns’. Voor Zoetermeer betekent dit 
dat de rijkdom aan kennis van partijen uit 
het hele land optimaal gebruikt kan worden 
om de toekomst van Zoetermeer vorm te 
geven. Daarnaast krijgen Zoetermeer en 
de andere New Towns hiermee de kans 
om de kansen en uitdagingen van de 
New Towns continu onder de aandacht te 
brengen van het Rijk. Burgemeester Michel 
Bezuijen: ‘In de stad wordt al volop gewerkt 
aan de toekomst. Kijk naar Palenstein 
en voor Meerzicht zijn de plannen 
inmiddels gemaakt. Ook de oudere wijken 
Buytenwegh en Seghwaert hebben onze 
aandacht.’ Met de ondertekening van de 
intentieverklaring voor het leernetwerk kan 
de vervolgstap worden gemaakt. 
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