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Omgaan Met 
Geldzorgen
Op de hoogte blijven van handige tips 
om met geld om te gaan? Volg dan het 
Instagramkanaal ‘OMGZoetermeer’. 
Het account is speciaal opgezet voor 
jongeren uit Zoetermeer door de 
Jongeren Ondersteuners Geldzorgen: 
Naïma, Saphira en Jamila van de 
afdeling Schuldhulpverlening. Door 
hen worden regelmatig informatieve 
berichten gedeeld over verschillende 
thema’s zoals: het doorbreken van 
het taboe rondom geldzorgen, het 
voorkomen van geldzorgen, omgaan 
met de stijgende prijzen voor 
levensonderhoud en nog veel meer. 

Terugbetalings
plicht Tozo 
Bent u een ondernemer en maakt u 
gebruik van de TOZO-regeling? Vanaf 1 
juli 2022 moet u dit gaan terugbetalen. 
Als dit voor u geldt, heeft u hierover al 
een brief van de gemeente gekregen. 

Moeite met terugbetalen?
Kunt u (tijdelijk) het afgesproken 
bedrag niet betalen? Dan moet u 
actie ondernemen. Ook als er iets 
in uw situatie wijzigt. Neem contact 
op met de afdeling Verhaal en 
Terugvordering van de gemeente via 
verhaalenterugvordering@zoetermeer.nl.

Bijeenkomst 
toekomst Van 
Tuyllpark 
Wilt u meepraten over de toekomstige 
inrichting van het Van Tuyllpark? Dan 
bent u van harte welkom uw ideeën 
met de gemeente te delen. Dat kan 
tijdens de inloopbijeenkomst op 8 
september 2022 tussen 19.30 en 21.30 
uur. U kunt binnenlopen op een tijdstip 
dat u het beste uitkomt. Locatie: Dutch 
Innovation Factory, Bleiswijkseweg 37.

Kijk voor meer informatie op 
www.zoetermeer.nl/vantuyllpark 
of meldt u zich direct aan via 
projectenpmv@zoetermeer.nl

Buslijn 73 stopt met rijden
Vanaf aanstaande maandag (5 
september) stopt buslijn 73, tussen 
Station Lansingerland en Zoetermeer 
Centrum West, met rijden. Reizigers 
kunnen vanaf dan gebruik maken van 
stadslijn 71, HTMlijnen 3 en 4,  
of RETlijn 170.

Drie jaar geleden is de buslijn ingezet 
als tijdelijke verbinding. In september 
vorig jaar besloot de Metropoolregio 
Rotterdam- Den Haag (MRDH) om de 
dienstregeling van deze bus stop te 

zetten. Reizigers maakten te weinig 
gebruik van de verbinding, waardoor de 
kosten niet meer opwogen tegen het 
gebruik van de buslijn. 

Wethouder ter Laak (mobiliteit): 
‘Goede OV-verbindingen zijn voor veel 
Zoetermeerders essentieel. We vinden 
het heel vervelend dat er niet eerder een 
alternatief is gevonden voor het vervallen 
van deze buslijn. Er wordt hard gewerkt 
aan een duurzame oplossing, maar door 
bezuinigingen in het OV en krapte op 

de arbeidsmarkt is dat niet gemakkelijk. 
‘We blijven in gesprek met de MRDH en 
andere vervoerspartners en informeren 
inwoners wanneer we een alternatief 
kunnen bieden.’ 

Buurtbakkie in speeltuin Ferdinand Bolstraat
Vorige week woensdag (24 augustus) 
werd er een ‘buurtbakkie’ gehouden 
aan de Ferdinand Bolstraat. Het 
‘bakkie’ werd georganiseerd door 
Buurtwerk GroUp en de gemeente 
Zoetermeer, in aanwezigheid van de 
wijkagent, wijkhandhaver en enkele 
jongerenwerkers. 

De speeltuin in de Bolstraat wordt 
gedeeltelijk vernieuwd, mede dankzij 

een donatie van Nutricia. Om alle 
buurtbewoners zo goed mogelijk 
bij de opknapbeurt te betrekken, 
werd er in oktober vorig jaar een 
succesvolle bijeenkomst in de speeltuin 
georganiseerd. Ook vonden er 
‘gesprekken aan de deur’ plaats en werd 
er een enquête afgenomen. 

Kees Stekelenburg gaf namens de 
gemeente uitleg over de enquête en 
bewoners voerden een goed gesprek 
met wijkwethouder Jan Iedema, waarin 
zij hun ideeën deelden. Voor de jongste 
bewoners van de Ferdinand Bolstraat was 
er een graffiti worpshop. Al met al een 
geslaagde dag!

‘Bewoners mogen altijd een Wijk aan Zet 
subsidie aanvragen voor een buurtfeest 
of leuke workshop’, aldus wijkregisseur 

Sandra Rispens. ‘Ook leveren we knijpers 
en andere materialen via Schoon is 
gewoon’, aldus gebiedsregisseur Karen 
Zum Vorde.

Komende jaren werken we samen met 
bewoners en ondernemers aan een 
levendige en aantrekkelijke binnenstad. 
Een omgeving waar genoeg te doen is 
en waar mensen prettig kunnen werken 
en wonen. In de Luxemburglaan en een 
deel van de Zuidflank/Nederlandlaan 
gaat het een en ander veranderen. 

De gemeente maakt hiervoor een visie, 
die als basis voor de toekomst van deze 

gebieden zal dienen. Wilt u hier meer over 
weten? Kom dan op woensdagavond 
7 september naar de startbijeenkomst 
in het Stadstheater van 19.00 tot 21.30 
uur. We horen heel graag uw inbreng en 
ideeën! Meer informatie en aanmelden 
kan op www.zoetermeer.nl/binnenstad 
of stuur een email met uw aanmelding 
naar projectenpmv@zoetermeer.nl met als 
onderwerp ‘Startbijeenkomst 7 september 
2022’. 

Meer informatie
Meer informatie over deelgebied 3 
Luxemburglaan e.o vindt u op 
zoetermeer.nl/omgeving-luxemburglaan. 
Meer informatie over  
deelgebied 5a Zuidflank/Nederlandlaan: 
zoetermeer.nl/zuidflank-nederlandlaan. 
Meer informatie over de  
bijeenkomsten(en) vindt u op 
zoetermeer.nl/binnenstad.

Denk mee over de toekomst van Denk mee over de toekomst van 
de Luxemburg en Nederlandlaan de Luxemburg en Nederlandlaan 

Bureau Citymarketing Zoetermeer

The Media Monkey
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Van de gemeenteraad

Maandag 5 september 
commissie vergaderingen

Op maandagavond 5 september zijn 
er commissievergaderingen. U bent 

van harte welkom om deze vergaderingen te volgen 
vanaf de publieke tribune. Ook kunt u meekijken via de 
internetuitzending. De vergadering van de commissie 
Plenair begint om 19.30 uur in de raadzaal, om 20.10 
uur gevolgd door de commissie Samenleving in de 
commissiezaal. 

Onderwerpen en internetuitzending
Wilt u weten over welke onderwerpen de commissies 
gaan praten? De meest actuele agenda en bijbehorende 
stukken vindt u in het raadsinformatiesysteem iBabs 
op www.zoetermeer.nl/gemeenteraad. Hier kunt u 
de vergaderingen ook live volgen via internet. De 
vergaderingen 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’.

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. 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. 
Op www.zoetermeer.nl/gemeenteraad vindt u alle 
contactgegevens. Wilt u op de hoogte blijven van het 
laatste nieuws van de raad? Meld u dan aan voor de 
nieuwsbrief. Na elke raadsvergadering krijgt u dan het 
laatste nieuws over de besluiten van de gemeenteraad 
per e-mail. Tenslotte is de gemeenteraad er voor u!

Raadsleden denken graag met u mee
De gemeenteraad bestaat uit 39 raadsleden die 
zijn gekozen voor een periode van vier jaar. Deze 
mensen wonen allemaal in Zoetermeer en behoren 

tot een van de 13 fracties (politieke partijen) waaruit 
de raad is samengesteld. De belangrijkste taak van 
de gemeenteraad, is het vertegenwoordigen van de 
inwoners bij het besturen van de stad. De raadsleden 
hebben hiervoor contact met inwoners, ondernemers 
en organisaties. Ze verzamelen ideeën, discussiëren 
daarover en nemen besluiten. Bijvoorbeeld over goede 
scholen, (jeugd)zorg, sporten, cultuur, veiligheid, een fijne 
leefomgeving, ruimte voor ondernemerschap en nog veel 
meer. Vervolgens voert het college van burgemeester 
en wethouders (het dagelijks bestuur van de stad) dit uit 
en controleert de gemeenteraad of en hoe de gemaakte 
afspraken zijn nagekomen.

Wie zijn de 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 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 een 
bericht sturen of bellen. Tenslotte is de gemeenteraad er 
voor u!

Volgt u de raad al?
 GemeenteraadZoetermeer |  @raadzoetermeer  

Colofon Stadsnieuws
Gemeente Zoetermeer
Stadhuisplein 1 & 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

Afgelopen zaterdag vond de eerste 
editie van het Sweetlake Festival plaats 
op de Markt. Grote namen zoals 
Broederliefde, Afrobros en Freddy 
Moreira hebben er een feestje van 
gemaakt!

Met bijna 2.000 bezoekers zat de sfeer er 
goed in op het uitverkochte festival. 
Bezoekers waren erg enthousiast over het 
nieuwe evenement: ‘Tof dat we zo een festi-
val in Zoetermeer hebben. Het zet ons toch 
meer op de kaart’, zo vertelt een dansende 
festivalganger. Zoetermeerders weten dat 
Zoetermeer dé plek is, maar het is mooi dat 

we dit door middel van deze evenementen 
ook aan de rest van Nederland kunnen laten 
zien. 

Organisator Ruud van RuR Events: ‘Ik ben 
een paar jaar bezig geweest om een 
cadeautje in te pakken en zaterdag hebben 
we het met z’n allen uitgepakt. Ik ben trots 
op dat we echt iets moois hebben kunnen 
neerzetten voor de stad en de jongeren.’

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

Terugblik eerste editie  
Sweetlake Festival

Een warm croissantje, koffie of thee en een 
verse jus: in dit artikel ontdekt u 6 plekken 
waar u heerlijk kunt ontbijten in 
Zoetermeer

De Bakkerswinkel
De Bakkerswinkel is een bijzondere, histori-
sche locatie in Zoetermeer. U kunt er genie-
ten van zoete en hartige taarten, 
verschillende zoete scones, inclusief eigen-
gemaakte jam, room en lekkere drankjes. 
Dinsdag tot en met zaterdag kunt u hier 
vanaf 09.00 uur genieten van een heerlijk 
ontbijtje, zowel binnen als buiten in de 
unieke terrastuin.

Brasserie Napoleon
Gelegen in het stadshart is Brasserie 
Napoleon dé plek om te genieten van een 
ontbijt, lunch of koffiemomentje. De zaak 
wordt geprezen om de mooie inrichting, 
veelzijdige menukaart en vriendelijke 
personeel. Voor ontbijt kunt u er dagelijks 
vanaf 9 uur ‘s ochtends terecht. 

Clooney
Bij Clooney kunt u al vanaf 08:30 uur terecht 
voor een heerlijk ontbijt. U kunt kiezen voor 
het Clooney ontbijt of de uitgebreide versie. 
Op zondag betaalt u overigens maar €5 
voor het ontbijt met onder andere spiege-
leitjes en bacon. 

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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Barista Café
In dit lijstje kan Barista Café absoluut niet 
ontbreken. Ga voor de pancakes, de 
smoothie bowl óf het uitgebreide Barista 
Breakfast. Op de menukaart vindt u ook een 
veelvoud aan vegetarische opties. U kunt er 
tussen 10.00 en 12.00 uur voor het ontbijt. 

Meer tips? 
Wilt u weten waar u verder kunt genieten 
van een lekker ontbijt in Zoetermeer? Lees 
er meer over in het nieuwe artikel op 
zoetermeerisdeplek.nl/inspiratie!

Ontbijten in Zoetermeer



Over Open Monumentendag

De Open Monumentendag, waarbij diverse monumenten in Zoetermeer toegankelijk 
zijn voor publiek, vindt jaarlijks plaats in het tweede weekend van september. Dit 
jaar zal de dag plaatsvinden op 10 en 11 september, tussen 11.00 en 
16.00 uur. Met de deelnemende panden en de activiteiten zal 
zoveel mogelijk op het thema ‘Zoetermeer 60 jaar 
New Town’ ingespeeld worden.

Maak kennis met de Zoetermeerse monumenten!

Open Monumentendag 
wordt mede mogelijk 

gemaakt door:

Oude Kerk, Nicolaaskerk, 
Adventskerk, GHL-kerk, Ichthuskerk, 

Morgensterkerk,  
’t Nieuwe Huys, molen De Hoop, 

Kunstgarage Franx, buurtuinen Zoete 
Aarde en Hof van Seghwaert, stadstuin 

De Warande, Wilhelminapark, 
Balijhoeve, Buitenbeest, daktuin 
Stadhuis, Erasmuscollege, oud 

Monutagebouw, diverse expo’s bij de 
Stadsmaquette en watertoren 

De Tien Gemeenten. 

Meer informatie

In het programmaboekje en op 
de website van het Comité Open 
Monumentendag Zoetermeer 
(openmonumentendag.nl) vindt u 
alle informatie over de gebouwen 
en tuinen, de openingstijden én de 
activiteiten die daar plaatsvinden. 
Het boekje is verkrijgbaar bij het 
Stadhuis-Forum, boekhandel De Kler 
in het Stadshart en bij HGOS in de 
Dorpsstraat.

Erasmus College

Bij een nieuwe stad horen ook nieuwe 
scholen. Aan de noordkant van 
Palenstein werd daarom een zone voor 
middelbare scholen gepland. Hier is in 
1976 het Erasmus College gebouwd 
naar een ontwerp van het beroemde 
architectenbureau Van de Broek en 
Bakema uit Rotterdam. De school 
heeft een opzet met paviljoens voor 
de aula, gymzalen en leslokalen die 
door luchtbruggen met elkaar worden 
verbonden. Het Erasmus College is 
zaterdag de hele dag open en u kunt 
met een rondleiding dit bijzondere 
gebouw verkennen.

Watertoren 
De Tien 
Gemeenten

Tien 10 gemeenten hadden 
ruim 100 jaar geleden plannen 
om een waterleiding vanaf de 
Wassenaarse duinen met een 
watertoren in Zoetermeer aan te 
leggen. Begin jaren negentig werd 
de watertoren, die van binnen 
zeer indrukwekkend is door haar 
leegte, buiten gebruik gesteld. 
Een ijzeren trap met betonnen 
bordessen leidt naar boven tot 
aan het reservoir. Een steile trap 
door het reservoir komt uit in 
de ruimte onder het betonnen 
koepeldak. U kunt de watertoren 
nu nog beklimmen, maar wees 
er wel snel bij. Binnenkort 
krijgt het gebouw namelijk een 
andere functie. Bent u benieuwd 
daarnaar? Laat u dan vooral 
informeren tijdens uw bezoek.

De Morgensterkerk

Begin jaren 60 werd er in Zoetermeer 
een nieuwe kerk gebouwd. De Oude 
Kerk aan de Dorpstraat werd opgeknapt 
en de stad zou uitgroeien tot ruim 40 
duizend inwoners. Architect Wissing 
heeft een moderne kerk ontworpen, met 
een kerkzaal op betonnen kolommen. 
Daardoor kijkt de noordkant van de 
kerk op gelijke hoogte uit op de even 
hooggelegen dorpskern. Zeer zeker de 
moeite waard om te bezoeken!

De geschiedenis van de Zoetermeerlijn

Stadstuin 
De Warande 
Midden in het levendige stadscentrum 
van Zoetermeer ligt een prachtig 
groen gebied: stadstuin De Warande. 
Als tegenhanger van het bruisende 
centrum hadden de ontwerpers van 
het nieuwe centrum  bedacht dat 
er ook stillere en groene gebieden 
moesten komen. De Warande is een 
bijzonder park met een eveneens 
bijzondere ligging: op de rand van de 
boven -en benedenstad. Wandel er 
ook doorheen en laat u informeren 
over dit groene wonder.

Zoetermeer 60 jaar 
New Town en opening

Dit jaar is het zestig jaar geleden 
dat gestart werd met de bouw van 
Zoetermeer. Daarom wordt er op de 
Open Monumentendag (10 september 
om 10.00 uur) een informatiebord 
onthuld aan de De La Gardestraat. 
Op deze plek werd 60 jaar geleden de 
eerste paal geslagen.

In het voormalige IBM-gebouw 
(Boerhavelaan 33) is een 
tentoonstelling te zien over de 
Zoetermeerlijn. Deze nieuwe 
spoorlijn is niet alleen uniek door het 
materieel, de ‘Sprinter’, maar vooral 
door de integratie met de groeistad 
Zoetermeer. In de expositie wordt 
aandacht besteed aan verschillende 
onderdelen: de plannen, de bouw, 
het materieel, het traject, de stad én 
de reizigers.

Foto: Randy Pijper
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