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Vuurwerk in Zoetermeer
In Zoetermeer geldt dit jaar geen 
algeheel vuurwerkverbod. Wel zijn er 
vuurwerkvrije zones aangewezen. 

Vuurwerkshows
Op zaterdag 31 december om 23.45 
uur is iedereen van harte welkom op 
de Markt. Tel samen af naar het nieuwe 
jaar en geniet van de vuurwerkshow. Dit 
jaar is er ook voor het eerst een grote 
vuurwerkshow voor kinderen vanaf 
19.00 uur op de Markt! 

Zelf vuurwerk afsteken? 
Op 31 december is het vanaf 18.00 uur 
tot 1 januari 2.00 uur toegestaan om 
vuurwerk af te steken. Het gaat dan 
om het zogenaamd kindervuurwerk 
(categorie F1, sterretjes, knalerwten, 
trektouwtjes) en siervuurwerk (categorie 
F2). Er geldt een landelijk verbod op 
knalvuurwerk, knalstrengen, vuurpijlen, 
singleshots en vuurwerk uit de categorie 
F3 (zoals ratelbanden en Chinese rollen). 

(Vrijwillige) vuurwerkvrije zones
De gemeente heeft ook dit jaar 
vuurwerkvrije zones in de stad ingesteld. 
Binnen deze zones is het niet toegestaan 
om vuurwerk af te steken. U vindt de 
vuurwerkvrije zones op 
www.zoetermeer.nl/oudennieuw. 
Hier leest u ook hoe u zelf een 
vuurwerkvrije zone in uw buurt instelt. 

U maakt hier samen met uw buren 
afspraken over. 

Twee gratis zandzakken
Ieder jaar is er tijdens de jaarwisseling 
veel schade aan het wegdek door vuur 
op de openbare weg. Stookt u vuur in 
een vuurkorf of oliedrum? Zet de korf 
of drum dan stevig neer op een laag 
zand. De gemeente deelt tegoedbonnen 
uit voor twee gratis zakken zand. Deze 
tegoedbon en meer informatie over veilig 
stoken, vindt u verderop in deze krant 
op een van de themapagina’s van het 
Stadsnieuws.

Snelweg A12 drie dagen dicht tussen kerst en oud en nieuw 
De snelweg A12 bij Zoetermeer tussen 
Utrecht en Den Haag gaat volgende 
week drie hele dagen dicht. De snelweg 
is in beide richtingen volledig afgesloten 
vanaf dinsdag 27 december 22.00 uur 
tot zaterdagochtend 31 december 08.00 
uur. De A12 richting Utrecht is afgesloten 
vanaf Prins Clausplein tot en met afrit 

Zoetermeer/N470 (7). De A12 richting 
Den Haag is afgesloten vanaf aansluiting 
Zoetermeer/N470 (7) tot toerit Zoetermeer-
centrum (6). 

Extra reistijd
Terwijl de A12 is afgesloten, vervangt 
de gemeente het deel van de Nelson 

Mandelabrug dat over de A12 loopt door 
een tijdelijk brugdeel. Dit geeft forse hinder. 
Weggebruikers moeten een omleiding 
volgen en rekening houden met 30 tot 45 
minuten extra reistijd. Bij drukte kan de 
extra reistijd oplopen tot 1,5 uur. 

Gevolgen verkeer Zoetermeer 
Op www.zoetermeer.nl/gevolgen-verkeer 
leest u wat de afsluiting van de A12 voor 
u betekent en hoe het verkeer wordt 
omgeleid. Door de afsluiting van de A12 is 
de verwachting dat het erg druk wordt op 
de hoofdwegen in en om Zoetermeer. Het 
advies is uw reis zorgvuldig te plannen en 
rekening te houden met extra reistijd. 

Meer informatie 
Kijk voor routeinformatie op  
www.rijkswaterstaat.nl/werkzaamheden of 
www.vananaarbeter.nl.

Koninklijke 
onderscheiding 
voor mevrouw 
Mesters 
Burgemeester Michel Bezuijen reikte 
15 december een lintje uit aan Marja 
Mesters uit Zoetermeer. Zij ontving 
de benoeming tot Lid in de Orde van 
Oranje-Nassau voor haar langdurige 
vrijwillige en toegewijde inzet voor de 
Zoetermeerse Luisterlijn en Delft Voor 
Elkaar!.

Burgemeester Bezuijen reikt Koninklijke 
Onderscheiding uit aan Marja Mesters.

Gemeente opent 
prikpost op het 
Stadhuis
Inwoners van Zoetermeer van 12 jaar 
en ouder kunnen vanaf vrijdag 30 
december een coronavaccinatie halen 
in het Stadhuis. De gemeente opent 
hiervoor opnieuw een speciale prikpost. 
Een afspraak maken voor de vaccinatie 
is niet nodig. Met de prikpost in het 
Stadhuis wil de gemeente het voor de 
bewoners makkelijker maken om een 
herhaalprik te halen en zich zo beter te 
beschermen tegen het coronavirus. De 
priklocatie aan de Boerhaavelaan wordt 
tot nader orde gesloten.

Openingstijden
De vaccinatielocatie is op de begane 
grond van het Stadhuis. Medewerkers 
van de GGD zijn hier op vrijdag 
(vanaf 30 december) van 10.00 tot 
16.00 uur aanwezig om te prikken. 
Inwoners kunnen op vrijdagen gewoon 
langskomen bij de ingang van het 
Stadhuis-Forum aan het perron 
van de RandstadRail. U moet een 
identiteitskaart of paspoort meenemen 
en een mondkapje dragen. 

Meer informatie vindt u op  
www.ggdhaaglanden.nl/coronavaccinatie.

Gewijzigde 
ophaaldagen afval
Let op! Door de feestdagen wordt het 
afval op andere dagen opgehaald:
• Gft-afval wordt opgehaald op zaterdag 

31 december in plaats van dinsdag 27 
december.

• Restafval wordt opgehaald op dinsdag 
27 december in plaats van maandag 
26 december.

Het zelfbrengdepot is gesloten op 25 en 
26 december en op 1 januari.

Onthulling 
herdenkingsboom 
De gemeente heeft in het Park 
Palenstein een herdenkingsboom 
geplant. De boom is geplant ter 
nagedachtenis van Zoetermeerders 
die getroffen zijn door het 
coronavirus. 

‘Voor Zoetermeerders die een dierbare 
hebben verloren is het verlies nog 
iedere dag voelbaar. Er zijn ook 
inwoners die door het virus nog 
steeds te kampen hebben met hun 
gezondheid. Belangrijk om daar stil 
bij te blijven staan.’ vertelt wethouder 
Marijke van der Meer, die samen met 
Pauline Mulholland (GroenLinks), 
Véronique Frinking (CDA) en Yuri 
Nikerk (PvdA) de boom onthulde. 

De boom heeft een mooi plekje 
gekregen in het parkje tussen het Dorp 
en Palenstein, bij het Beatrijspad.

Uitgaanstip voor jongeren: Kom naar 
het jongerenfeest LITNYE2023 in 
SilverDome.

Winterpret in de kerstvakantie
De kerstvakantiefolder is uit! Iedere 
schoolvakantie organiseert de gemeente 
activiteiten speciaal voor kinderen 
en jongeren. Ook deze vakantie (24 
december 2022 t/m 8 januari 2023) is er 
in Zoetermeer genoeg te beleven. 

Speelboerderij Het Buitenbeest
Speelboerderij Het Buitenbeest haalt 
ook dit jaar de schaatsen uit het vet! 
Kinderen tussen de vier en twaalf jaar 

kunnen gratis schaatsen in het ijspaleis, 
heerlijk buiten spelen en meedoen met 
het ‘spel van de dag’. Om 2023 feestelijk 
in te luiden, organiseert speelboerderij 
Het Buitenbeest op vrijdag 6 januari het 
‘Nieuwjaarsdiner’.

Zoetermeer Sport
Zoetermeer Sport heeft een uitgebreid 
sportprogramma klaarstaan voor kinderen 
tussen de zes en twaalf jaar. Elke dag 

(behalve op de feestdagen) staat er een 
sportieve activiteit op het programma. 
Kom langs bij de MEGA Sport- en 
spelinstuiven, het Springkussenfestijn 
en het zaalvoetbaltoernooi. Ook voor 
jongeren is er genoeg te doen!

Bekijk de folder
Bekijk snel het hele aanbod op  
www.zoetermeer.nl/vakantiefolder. 

Fotograaf: Remco Koers

Foto: Fotoflex
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Van de gemeenteraad

Gemeenteraad wenst  
u fijne feestdagen

Kerstreces
De gemeenteraad is met kerstreces van maandag 26 december tot 
maandag 9 januari. Dit betekent dat er tijdens deze periode geen raads- en 
commissievergaderingen plaatsvinden. De eerstvolgende vergaderingen zijn 
weer op maandagavond 16 januari. Dan vergaderen de commissies Plenair, 
Stad en Samenleving. De meest actuele agenda’s vindt u altijd onder ‘agenda’s 
en raadsinformatie’ op www.zoetermeer.nl/gemeenteraad. Hier kunt u ook altijd 
terecht voor meer informatie over de raad.

De gemeenteraad wenst u mooie feestdagen  
en een gelukkig en gezond nieuwjaar. 

Ook in 2023 zijn de raadsleden er voor ú!

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

Het is bijna kerstvakantie en 
dat betekent samen met de 
kinderen genieten! In 
Zoetermeer kunt u samen met 
uw gezin meer dan genoeg 
beleven. We hebben wat tips 
voor u op een rij gezet. 
Zoetermeer is de plek om om 
kerstvakantie te vieren, voor 
zowel jong als oud!

Escape Room in Dekker 
Zoetermeer 
Op zoek naar spanning, myste-
ries en sensatie? Dan is een 
escape room een absolute tip! 
Kraak samen met vrienden en/
of familie diverse raadsels bin-
nen een uur om te ontsnappen. 
Creativiteit, doorzettingsver-
mogen én vooral een goede 
samenwerking zijn erg belang-
rijk om aanwijzingen te verza-
melen en zo uit de kamer te 
breken! 

Allerlei activiteiten in 
FunZone Zoetermeer
Ontdek in FunZone de leukste 
spellen en attracties. FunZone 
is het grootste indoor speelpa-
radijs van Zoetermeer. Dat 
betekent heel veel avontuur! 
Zo kunnen de kinderen lekker 
warm binnen in de speeltuin 
spelen, glow in the dark mini-
golfen en laserkarten. Ze zullen 
zich zeker niet vervelen. 

Kerstvakantie activiteiten 
met de kinderen

Virtual Reality (VR) games 
Ontdek een volledig nieuwe 
manier van gamen: VR gaming. 
Tijdens het gamen worden al 
uw zintuigen geprikkeld. Een 
trillende vloer, de geur van vers 
gemaaid gras of voel de zom-
bies in uw rug duwen. Kortom, 
beleef het spel alsof u er mid-
denin zit! 

Meer informatie
Ontdek nog veel meer leuke 
activiteiten voor de kerstvakan-
tie op 
www.zoetermeerisdeplek.nl/
kerstvakantie.

Kerstconcert 2022 
- CKC & Partners
Op vrijdag 23 december vult 
de Oude Kerk zich weer met 
prachtige kerstmuziek, ver-
zorgd door leerlingen van CKC 
& partners. Diverse koren en 
muzikanten brengen hun mooi-
ste stukken ten gehore in een 
sfeervolle omgeving met uiter-
aard als afsluiting een geza-
menlijk ‘We wish you a merry 
Christmas’.
Het kan niet anders dan dat 
deze avond u in de kerststem-
ming brengt!

Meer informatie
Aanvang: 19.30 uur (kerk open 
om 19.15 uur)
Meer informatie vindt u op 
www.zoetermeerisdeplek.nl/
kerstconcert. Pexels

De foto van de week is gemaakt tijdens 
een vorige editie van de vuurwerkshow. 

Deze mooie foto is gemaakt door @vincentkoen. 
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.

23
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!

WK 51

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!

22 - DEC - 2022

Pexels
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Burgemeester Michel 
Bezuijen Wethouder Jan Iedema Wethouder Ronald 

Weerwag Wethouder Wim Blansjaar Wethouder Marijke van 
der Meer

Wethouder Ingeborg 
ter Laak Wethouder Bouke Velzen

Ward Meijroos

Kees Buisman

Sepehr Mohammadian

Peter Smitskam

Monique Siegelaer
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Tamara Haak

Gernand Ekkelenkamp

Jan Velner

Hanneke Wortel-
Driessen

Berend Aptroot

John Wareman

Jamila Bakkers

Monique van Damme

Jordy Boerboom

Rob Duiven

Roel van der Vlies

Esmael Zamani

Véronique Frinking

Faisal Aiobi

Jeffrey van Gils

Rigaud Markes

Margot Kraneveldt-
van der Veen

David Weekenstroo

Walter van Steenis

Vivianne van Yperen

Ruben van der Perk

Susanne Bout

Francijn Brouwer-
Weemhoff

Jennifer van Werkhoven

Hilbrand Nawijn

Juliëtte Meurs-Troch

Sicco Louw

Rick van Rumpt

René Haak

Mariëtte van Leeuwen

Yvonne Bink-
Winterkamp

Jeremy Mooiman

Marco van den 
Boomgaard
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Tegoedbon
Twee zakken zand
Ontvang twee gratis 
zakken zand om tijdens 
de jaarwisseling uw 
vuurkorf of oliedrum 
veilig te gebruiken. Zo 
voorkomt u schade 
aan het wegdek door 
oververhitting.

Spelregels
n  U kunt de bon inleveren bij de 

Zoetermeerse vestigingen van 
Gamma en Intratuin.

n  U ontvangt twee zakken zand van 
20-25 kg, bij inlevering van de bon.

n  De bon is geldig tot en met  
31 december 2022.

n 1 bon per persoon.
n  U mag deze bon op geen enkele 

wijze namaken of kopiëren.
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1. Benodigdheden

Vuurkorf of
oliedrum

2x 20 kg zandzak

Schoon hout

Emmer water

Aanmaakblokjes

2

7. Opruimen6. Blussen5. Branden4. Aansteken 

2. Veiligheid & voorbereiding

Houd de korf/drum 5 meter verwijderd van 
brandbare objecten en plaats deze nooit onder 
een boom. Zorg ook voor 3,5 meter 
doorrijruimte voor nooddiensten.

Leeg de zandzakken op de grond. Plaats de 
korf/drum op het zand en zorg dat deze 
stabiel staat. 

Doof het vuur en ga pas weg wanneer het vuur 
uit is. Laat de korf/drum staan zolang deze 
nog warm is.

Doe de afgekoelde resten bij het restafval en 
maak de plek schoon met een bezem.

Gebruik alleen aanmaakblokjes en schoon 
hout om het vuur aan te steken. Stook 
geen vuur bij windkracht 5 of hoger.

Blijf altijd bij het vuur. Zorg dat er altijd iemand 
van 18 jaar of ouder toezicht houdt.  

3,5 m

5 m

3. Zandzakken 

Helpende 
Hens 

Samen veilig en zonder schade 
het nieuwe jaar in 

Richtlijnen voor veilig vuur

Veilig het nieuwe jaar in 
met de Helpende Hens
Met de campagne Helpende Hens vraagt de gemeente aandacht voor het veilig 
stoken in een vuurkorf of oliedrum om schade aan het asfalt te voorkomen. Stookt 
u vuur in een vuurkorf of oliedrum? De Helpende Hens helpen u om veilig vuur te 
stoken. U vindt de gebruiksaanwijzing hierboven. 

Ieder jaar veel asfaltschade
Open vuren veroorzaken ieder jaar tijdens de jaarwisseling veel schade aan 
het wegdek. Asfalt, maar ook grasveldjes, zijn niet bestand tegen de hitte 
van het vuur. Het wegdek moet dan vervangen worden en dat is kostbaar. 
Vooral het vervangen van asfalt is erg duur. Afhankelijk van het soort 
asfaltschade, kan het bedrag oplopen tot wel 1500 euro per vierkante meter. 
De gemeente kan ervoor zorgen dat de veroorzaker dit bedrag moet betalen.

Tegoedbon twee zakken zand
Als u vuur stookt in een vuurkorf of oliedrum, zet dan eerst de korf of drum 
stabiel op een laagje zand. Zo voorkomt u dat het wegdek oververhit raakt 
door de warmte van het vuur. U kunt twee zakken zand van 20-25 kilo gratis 
afhalen bij de Intratuin of de Gamma in Zoetermeer. Knip de tegoedbon 
(hiernaast afgebeeld) uit en lever hem in bij een van de twee bedrijven. De 
actie geldt tot en met 31 december 2022.



Het wijkteam biedt hulp en 
ondersteuning aan de wijk 
en zorgt ervoor dat signalen 
worden opgepakt. In het 
wijkteam zitten bijvoorbeeld de 
wijkagent, de wijkhandhaver, 
jongerenwerkers, buurtverbinders 
en maatschappelijk werkers, 
de woningbouwvereniging, 

zorgmedewerkers en wijk- en 
buurtverenigingen.  
Het wijkteam wordt geholpen 
door belangrijke spelers uit de 
wijk, zoals ondernemers, scholen, 
religieuze organisaties en actieve 
bewonersgroepen. Het wijkteam 
wordt aangestuurd door de 
wijkregisseur.

Wat doet de wijkregisseur?
De wijkregisseur is het 
eerste aanspreekpunt voor 
buurtinitiatieven, onderling 
contact, ontmoeting en 
samenwerking in de wijk. De 
wijkregisseur kent de wijk goed 
en staat klaar om vragen te 
beantwoorden. Heeft u ideeën 

Aan de slag in uw wijk
Wilt u zelf iets betekenen 
voor uw buurt? Dat kan. Denk 
bijvoorbeeld aan de volgende 
activiteiten:

• Wijk en Agent Samen team 
In iedere wijk in Zoetermeer is 
een WAS-team actief. In deze 
teams werken buurtbewoners 
en wijkagenten samen. Zij 
surveilleren regelmatig samen 
in de wijk om een oogje in het 
zeil te houden. Daarnaast zijn 
zij een aanspreekpunt voor 
bewoners die onraad ruiken of 
iets verdachts opmerken. Ook 
vrijwilliger worden? 
Meld u dan aan op 
buurtpreventie@zoetermeer.nl.

• Wijk aan Zet-subsidie 
Maak de buurt mooier en 
fijner. Het bruist van de goede 
ideeën in Zoetermeer! Over 
hoe het beter, mooier en fijner 
kan. Met een bijdrage uit het 
Wijk aan Zet-budget is het 
mogelijk om deze ideeën waar 

te maken. Denk bijvoorbeeld 
aan het organiseren van een 
gezellige buurtbarbecue, een 
wijkfeest of een opschoondag 
in de wijk. Er is veel mogelijk, 
zolang de activiteiten maar de 
sociale samenhang in de wijk 
vergroten. 
Kijk voor meer informatie op 
zoetermeer.nl/subsidie-wijk-
aan-zet.

• Een melding doen
Een melding doen bij de 
gemeente kan via de Mijn 
Gemeente App. U kunt 
bijvoorbeeld een melding 
maken over overlast of illegale 
afvalstort. Ook kunt u contact 
opnemen met de gemeente als 
u geldzorgen heeft, of als u zich 
zorgen maakt over iemand in 
uw directe omgeving. 

Oosterheem Rokkeveen PalensteinNoordhove De Leyens

Meerzicht Seghwaert Buytenwegh Centrum

Wijkregisseur: 
Susanne van 
Veen

Wijkwethouder: 
Ingeborg ter Laak 

Wijkregisseur: 
Peter Collignon

Wijkwethouder: 
Marijke van der 
Meer 

Wijkregisseur: 
Sandra Rispens

Wijkwethouder: 
Ronald Weerwag

Wijkregisseur: 
Marcel van 
Leeuwen

Wijkwethouder: 
Jan Iedema 

Wijkregisseur: 
Sabrina 
Verbarentse
 

Wijkwethouder: 
Ronald Weerwag

Wijkregisseur: 
Marianne van 
Reek

Wijkwethouder: 
Ingeborg ter Laak

Wijkregisseur: 
Marcel van 
Leeuwen

 

Wijkwethouders: 
Wim Blansjaar 

Wijkregisseur: 
Sabrina 
Verbarentse

Wijkwethouder: 
Bouke Velzen 

Wijkregisseur: 
Sandra Rispens

Wijkwethouder: 
Jan Iedema 

Wijkagenten:  
Mary-Anne van den Bos 
en Martin Donga

Spreekuur wijkagenten: 
Inloopspreekuur elke 
woensdag van 
14.00 tot 16.00 
uur bij Enjoy Life, 
Oosterheemplein 198.

Wijkagenten: 
René Bommelé en 
Belinda Schippers

Spreekuur wijkagenten: 
Elke dinsdag van 14.00 
tot 15.00 uur aan de 
Nathaliegang 79.

Wijkagenten: 
Eric Olsthoorn, Patrick 
Bergs en Marie José 
Bavelaar

Spreekuur wijkagenten: 
 In de even weken op 
maandag van 15.00 tot 
16.00 uur bij Piëzo op het 
Rakkersveld.
 

Wijkagent: 
Ivan Hupsel 

Spreekuur wijkagent: 
Iedere dinsdag tussen 
14.30 en 15.30 uur 
aan de Koeienweide 2 
(achterzijde buurthuis).

Wijkagent: 
Rob Doorneveld 

Spreekuuur wijkagent: 
Het spreekuur is elke 
woensdag tussen 14.00 
en 15.00 uur op de 
Gondelkade 33 (Vidomes).

Wijkagenten: 
Gerard Kiffen en
Ilse van der Meer

Spreekuur wijkagenten: 
De wijkagenten houden 
elke dinsdag van 14.30 tot 
15.30 uur spreekuur aan 
de Uiterwaard 21 (gebouw 
inZet). 

Wijkagenten: 
Yolanda de Vos, Nico 
Demkes 

Spreekuur wijkagenten: 
Iedere dinsdag tussen 
14.30 en 15.30 uur 
aan de Koeienweide 2 
(achterzijde buurthuis).

Wijkagenten: 
Gijsbert Verhoeff en Gerrit 
Schreve 

Spreekuur wijkagenten: 
Het spreekuur is elke 
woensdag tussen 14.00 
en 15.00 uur in het pand 
van Reakt/Piëzo op de 
Teldersrode 25. 

Wijkagenten Dorp: 
Eric Olsthoorn, Patrick 
Bergs en Marie José 
Bavelaar

Spreekuur wijkagenten 
Dorp: In de oneven 
weken op maandag van 
15.00 tot 16.00 uur in het 
pand van Veiligheid op 1, 
Dorpsstraat 175.
 
Wijkagent Driemans-
polder en Stadscentrum: 
Jeffrey 
Er is (nog) geen vast 
spreekuur ingepland.

Zoetermeer is een prachtige plek om te wonen, te werken of 

leren en te ontspannen. Iedere dag zetten verschillende hulp- en 

dienstverleners zich in om - samen met u - uw leefomgeving zo 

prettig mogelijk te maken. Zij luisteren, leven zich in, kunnen 

snel schakelen en denken in oplossingen. Zij zijn dichtbij en 

aanspreekbaar. In deze themapagina maakt u kennis met een 

deel van uw wijkteamleden en de hulpverlening die in uw wijk 

beschikbaar is.

om de leefbaarheid in de wijk 
te verbeteren? De wijkregisseur 
hoort dit graag. Zo kunnen deze 
ideeën samen met de gemeente 
worden opgepakt. Dat geldt ook 
voor ideeën die de veiligheid in 
de wijk vergroten of zorgen voor 
verbinding tussen wijkbewoners. 
Want samen maken we de wijk! 

Waar vindt u ons?
U vindt ons in alle Zoetermeerse 
wijken. Bijvoorbeeld tijdens de 
spreekuren van de wijkagent, 
de verschillende inlooppunten, 
Enjoy Life en het Inlooppunt 
Seghwaert. Er worden 
regelmatig wijkbijeenkomsten 
georganiseerd, of Buurtbakkies. 

Wilt u een overzicht van alle 
ontmoetingspunten in de wijken? 
Kijk dan eens op de wijkwebsites. 
Deze websites zijn voor elke wijk 
beschikbaar. 

Wijkwebsites
Iedere Zoetermeerse wijk heeft 
een eigen website met informatie 

over de buurt. U vindt hier 
nieuwsberichten, activiteiten en 
informatie over het wijkteam.  
U vindt de wijkwebsites op  
www.zoetermeer.nl/wijken.

Wijknieuwsbrieven
Iedere wijk stuurt regelmatig een 
nieuwsbrief aan geïnteresseerden. 

Wilt u de nieuwsbrief ook 
ontvangen? Meld u dan aan via: 
www.zoetermeer.nl/nieuwsbrieven.
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