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Ontdek de gevaren van illegaal vuurwerk in het
Mobiel Media Lab van de politie
Over een paar maanden luiden we feestelijk het nieuwe jaar in. Helaas hebben we elk jaar rond de jaarwisseling te maken met
illegaal vuurwerk, zoals (zwaar) knalvuurwerk en zelfgemaakte bommen. We willen het illegale vuurwerk zoveel mogelijk van
straat hebben en vragen om uw hulp. Kom maandag 24 oktober van 13.00 tot 16.00 uur naar het Mobiel Media Lab van de politie
op de Markt in Zoetermeer.

Illegaal vuurwerk herkennen
In deze speciaal ingerichte vrachtwagen
laat een vuurwerkspecialist zien hoe u
illegaal vuurwerk herkent en hoeveel
schade het kan veroorzaken. En weet u
bijvoorbeeld wat u moet doen als u iemand
kent die illegaal vuurwerk heeft of ergens
opslaat?
Gevaren
39% van al het ernstige vuurwerkletsel
wordt veroorzaakt door illegaal vuurwerk.
De kracht van de explosie kan zo
groot zijn, dat dit iemand ernstig kan
verwonden of zelfs erger. Bovendien lopen
omstanders en hulpverleners (blijvende)
gehoorbeschadiging op. Het is daarom
belangrijk dat u weet wat de gevaren zijn
en wat u moet doen als u iemand kent die
illegaal vuurwerk heeft. Kom dus vooral
naar het Mobiel Media Lab!

Op zoek naar locaties voor stembureaus!
Op woensdag 15 maart 2023 zijn er
weer verkiezingen in Nederland. De
verkiezingen zijn deze keer voor de
Provinciale Staten en de Waterschappen.
Wij zijn hard op zoek naar nieuwe locaties
waar een stembureau kan komen. Het is
belangrijk dat er genoeg stembureaus zijn
in Zoetermeer, zodat niemand lang hoeft
te wachten of ver moet reizen voor het
stemmen.

Denk mee over
Meerzicht
Wilt u meedenken over een gezonder
en gezelliger Meerzicht? Dat kan
tijdens een van de themasessies
van MeerZicht in Actie! U gaat met
uw wijkgenoten in gesprek over
verschillende thema’s. Zoals aandacht
voor elkaar, fysieke en mentale
gezondheid en wat er verbeterd
kan worden in Meerzicht. Iedereen
die betrokken is bij Meerzicht kan
meedoen.

Heeft u bijvoorbeeld een zaal, pand of een
andere ruimte van ongeveer 100m2 die
u hiervoor beschikbaar wilt stellen? Wij
horen graag van u. Neem daarvoor contact
op met de gemeente, team verkiezingen
via verkiezingen@zoetermeer.nl.

Meer informatie
Informatie over waar en wanneer de
themasessies zijn, vindt u op
zoetermeergezond.nl/meerzichtinactie.

Lintje voor de
heer Eichholtz

Meer informatie vindt u op
www.zoetermeer.nl/verkiezingen.

Spelletjeskast in Seghwaert
Sinds kort staat er in de wijk Seghwaert
een spelletjeskast. Dit is een kast vol met
spellen die iedereen mag lenen. Er staan
spelletjes in voor jong en oud en u mag
de spellen zo lang lenen als u wilt.
Meer spelletjes spelen
Het idee van de spelletjeskast komt van
buurtbewoner Rosita Scheepers. ‘Ik vind
het belangrijk dat we meer spelletjes
gaan spelen. Het is toch veel leuker om
gezellig samen aan tafel een spel te
spelen, dan om achter een beeldscherm
te zitten?’ Rosita benaderde Ronald
Offers, vrijwilliger bij speelgoedbank
IKROS.

Spel uitproberen
Ronald was meteen enthousiast en hielp
graag mee. ‘De speelgoedbank regelt
dat er spellen zijn voor in de kast. Wij
zorgen ervoor dat er regelmatig nieuwe
spellen in de kast komen. Zo blijft de
inhoud veranderen. Het leukste aan deze
spelletjeskast vind ik dat iedereen op
deze manier een spel kan uitproberen. U
kunt rustig kijken of u het spel leuk vindt.
Als u het spel niet leuk vindt, brengt u het
gewoon weer terug. Zo zit u niet aan een
duur spel uit de winkel vast.’
Adres
De spelletjeskast staat tegenover het
Wijklab Seghwaert (Koeienweide 2). Als u
zelf een spel heeft dat u niet meer speelt,
kunt u dat ook in de kast achterlaten.

Rob Eichholtz uit Zoetermeer ontving
op vrijdag 14 oktober 2022 een lintje
van burgemeester Michel Bezuijen.
De heer Eichholtz ontving het lintje
vanwege zijn jarenlange vrijwillige en
trouwe inzet voor de stad Zoetermeer,
het Zoetermeerse amateurtoneel en
toneelvereniging Thalia in het bijzonder.
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Van de gemeenteraad
Geen vergaderingen in
de herfstvakantie

In verband met de herfstvakantie zijn er
geen raads- en commissievergaderingen in de week van
maandag 24 oktober t/m vrijdag 28 oktober 2022.
Onderwerpen en internetuitzending
De eerstvolgende commissievergaderingen zijn weer
op maandag 31 oktober 2022. 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 vergadering ook live volgen via internet.
Alle raads- en commissievergaderingen zijn daar ook (met
ondertiteling) terug te kijken.

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!
Volgt u de raad al?
GemeenteraadZoetermeer
@raadzoetermeer

Referendabele raadsbesluiten 17
oktober 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 en met 3 november een verzoek indienen
om een referendum te houden. Als er geen verzoek is
ingediend, treden de hieronder genoemde besluiten op 4
november 2022 in werking.
• Raadsbesluit Verantwoordingsgrens
rechtmatigheidsverantwoording
• Raadsbesluit Technische wijziging WMO verordening
• Raadsbesluit Vaststelling Nota bodembeheer
Zoetermeer en Bodemkwaliteitskaart Zoetermeer 2021
• Raadsbesluit Regionaal Risicoprofiel en Beleidsplan
Rampenbestrijding en Crisisbeheersing 2023-2026 VRH
• Raadsbesluit Vaststellen ruimtelijk en financiële
uitgangspunten Flexwonen Ruimtebaan, met
uitzondering van besluitpunt 4.

Ontvang de nieuwsbrief
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.
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Zoetermeer is de plek
De leukste
activiteiten!
Dit is de plek.

26
Assepoester
OKT
De Musical
Op woensdag 26
oktober is Assepoester De
Musical te bewonderen in het
Stadstheater. Het beroemde
verhaal van Assepoester, haar
gemene stiefmoeder, de prins
en de fee komt in de musical
tot leven. Het is een echte
familiemusical met magische
liedjes, prachtige kostuums en
een flinke dosis humor.

Meldpunt Bezorgd, tijdens kantooruren
088 - 900 4000
Contact redactie
redactie@zoetermeer.nl

Of u nu op zoek bent naar vrijetijdsbesteding, woonplezier, wilt ondernemen of
studeren: Zoetermeer is de plek!
WK 42
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Geef Zoetermeer een kunstwerk cadeau!
Zoetermeer is jarig! In 1962
werd Zoetermeer aangewezen
als groeikern van Den Haag.
Omdat de nieuwe stad
Zoetermeer dit jaar zestig jaar
bestaat, organiseert het
Architectuurpunt Zoetermeer
de New Town Kunstprijs
Zoetermeer. U kunt de
gemeente als verjaardagscadeau een bijzonder en persoonlijk kunstwerk geven.

Prijs

De mooiste, bijzonderste,
grappigste, ontroerendste en/
of leukste kunstwerken ontvangen de New Town Kunstprijs
Zoetermeer. In alle drie de
categorieën wordt een winnaar
gekozen. Een jury bepaalt wie
de winnaars zijn. In de jury
zitten mensen die werkzaam
zijn in de kunst- en mediawereld en wethouder Blansjaar
(Kunst & Cultuur).

Kunstwerk

Wat vindt u van Zoetermeer? Is
deze stad voor u dé plek? Dat
kunt u laten zien door middel
van een kunstwerk. Er zijn drie
categorieën:
1. Woorden. Schrijf een gedicht
of verhaal van maximaal
6000 woorden.
2. Bewegend beeld en/of
geluid. Maak een vlog van
maximaal 5 minuten, een
lied, een muziekstuk of een
korte theater- of
musicalvoorstelling.
3. Beeld in 2D of 3D. Maak een
tekening, schilderij, beeld of
een digitaal kunstwerk.

Ontmoet de acteurs
Na de voorstelling kunt u alle
acteurs in het echt ontmoeten!
U mag dan al uw vragen stellen
of op de foto gaan.

Kaarten zijn te koop op
www.stadstheater.nl.

Meldpunt Veilig Thuis
0800-2000
	
24 uur per dag/7 dagen per week.
www.veiligthuishaaglanden.nl

Handige informatie

Ungridded van Tobias Becker Hoff, Centrum West, 2021

Meer informatie over de New
Town Kunstprijs Zoetermeer
vindt u op
architectuurpuntzoetermeer.nl/ntkz.

www.zoetermeerisdeplek.nl

Heeft u een opmerking, vraag of suggestie? Neem contact op met de redactie van

@zoetermeerisdeplek

Bureau Citymarketing via ditisdeplek@zoetermeer.nl

De dagen worden steeds korter. Het wordt
later licht en eerder donker. Dat is goed te
zien op deze prachtige foto van
@night_shifter_visuals. Heeft u ook een mooie
foto van Zoetermeer in het donker? Of gewoon
een andere mooie foto van Zoetermeer? Deel ‘m
met #Zoetermeerisdeplek en wie weet staat uw
foto hier volgende week!

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!

www.zoetermeer.nl
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Week van Ons Water
Van zaterdag 15 tot en met zondag 30 oktober is de Week van Ons Water. In heel
Nederland zijn er dan allerlei leerzame wateractiviteiten. Ook in Zoetermeer werken
de gemeente en het Hoogheemraadschap van Rijnland samen om wateroverlast te
beperken en het water gezond te houden. Kijk snel wat er te doen is bij u in de buurt!

Gezond water: minder
voedingsstoffen, meer leven
In gezond water zitten niet te veel
voedingsstoffen en leven veel verschillende
soorten planten en dieren. De belangrijkste
voedingsstoffen voor plantengroei zijn
stikstof en fosfor. Deze stoffen horen van
nature thuis in het water, maar dankzij
de mens is er veel stikstof en fosfor in
het water bij gekomen. Als er te veel
voedingsstoffen in het water zitten,
groeien algen zeer snel. De algen halen
zuurstof uit het water, waardoor andere
planten en dieren niet meer goed kunnen
leven. Sommige algen, zoals blauwalg,
zijn ook ongezond voor mens en dier.
In de Zoetermeerse plas groeit in de
zomer blauwalg, waardoor er vaak niet
gezwommen kan worden.

Verminderen van voedingsstoffen
We nemen maatregelen om blauwalg
te bestrijden in de plas. Dit doen we
bijvoorbeeld met ultrasone geluiden: een
soort geluidsgolven die algengroei tegen
gaan. Deze maatregel lost de oorzaak
van het probleem alleen niet op. Het
verminderen van voedingsstoffen in het
water van de plas is de beste maatregel
tegen blauwalgengroei. Daarom graaft
Rijnland de komende periode nieuwe
watergangen in Zoetermeer. Ook past
Rijnland de gemalen rondom de plas
aan, zodat er straks zo min mogelijk
voedselrijkwater in de Zoetermeerse plas
terechtkomt.

Wat kunt u doen?
Iedereen kan bijdragen aan droge voeten en gezond water. Wilt u een steentje
bijdragen of meer leren over gezond water? Lees hier wat u in de Week van Ons
Water kunt doen!

Slootspel stadsboerderij de Weidemolen
Speel het Slootspel
Op zoek naar een leuke activiteit met
de kinderen in de herfstvakantie?
Bezoek een van de stadsboerderijen
in Zoetermeer en speel het Slootspel.
Tijdens het Slootspel leren kinderen
(en hun ouders) niet alleen dat eendjes
voeren niet zo’n goed idee is. Ook
hondenpoep en zwerfafval komen aan
bod. Wanneer u de quizvragen van het
spel goed beantwoordt, verschijnt er
een gezonde sloot met verschillende
waterplanten en dieren: hét teken van
goede waterkwaliteit!
Zoetermeerse plas
Vergroen uw (gevel)tuin!
Wist u dat de bodem een perfecte spons
is om veel water op te nemen? Vooral
planten en bomen nemen veel water op.
Hoe meer natuur er in de stad is, hoe

Natuurkracht
In gezond water is de natuur volop aan
het werk. Dit is bijvoorbeeld te zien aan
natuurlijke oevers. Die zijn een ideale
leefomgeving voor insecten, kikkers,
padden, kleine zoogdieren en vissen. De
oever- en waterplanten zijn een prima
plek om te schuilen, voedsel te vinden en
jonkies te krijgen.

Ook veel vogelsoorten voelen zich er
thuis. De groene oevers dragen ook
bij aan een betere waterkwaliteit. Riet
en onderwaterplanten halen namelijk
overbodige voedingsstoffen uit het water.
Daarom maken de gemeente en Rijnland
de oevers van Zoetermeer groener dan
ooit.

Drijvend planteneiland bij de Broekwegwetering

minder water we hoeven af te voeren bij
hevige regen.
Doe mee met het NK Tegelwippen
Tijdens de Week van Ons Water is de
grote finale van het NK Tegelwippen.
Ook de gemeente Zoetermeer doet
mee, want met groene (gevel)tuinen en
minder tegels houden we droge voeten
bij hevige regen. Er zijn in Zoetermeer
inmiddels bijna 2000 tegels gewipt.
Heeft u tegels gewipt en vervangen door
groen? Geef ze op, dan worden ze bij de
Tegelteller van Zoetermeer opgeteld. U
kunt ook los van de gemeente meedoen
voor de nationale Tegelteller. Als u een
mooie foto maakt van het resultaat
wordt u misschien wel de Wipper van de
Maand! U kunt meedoen via
www.nk-tegelwippen.nl.

Wist u dat…
Het najaar het ideale moment is om te planten?
Mensen tuinieren voornamelijk in de lente. Dat is een gemiste kans, want het najaar
is perfect voor planten en andere werkzaamheden in de tuin. Daarom organiseert
NL Vergroent ook dit jaar ‘Het Vergeten Plantseizoen’ van 1 tot en met 31 oktober.
Ontvang verschillende tips en ontdek de voordelen van planten in het najaar. En geniet
meteen in het vroege voorjaar al van het groen dat tevoorschijn komt op de plek van
uw gewipte tegels. Meer informatie vindt u op www.vergetenplantseizoen.nl.
U subsidie kunt krijgen voor ‘blauwgroene buurtideeën’?
Heeft u een goed idee over hoe u uw woonomgeving meer waterbewust en
toekomstbestendig kan maken? Het Hoogheemraadschap van Rijnland helpt actieve
inwoners, scholen, belangengroepen en bedrijven die de leefomgeving mooier,
groener en duurzamer willen maken graag verder. U kunt vanaf 1 januari 2023 subsidie
aanvragen voor uw idee. Meer informatie vindt u op www.rijnland.net/over-rijnland
onder het kopje ‘Word ook een waterbaas!’.
Wilt u meer leren over gezond water? Kijk dan op www.onsblauwegoud.nl.

