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Kom buurten bij  
het COA
COA Zoetermeer doet mee aan de 
landelijke burendag op zaterdag 
24 september. Bent u nieuwsgierig en 
wilt u kennismaken met de bewoners 
van de Rokkeveenseweg nr. 50? Kom 
dan tussen 13.00 en 16.00 uur een 
kijkje nemen. Met rondleidingen en 
verschillende activiteiten krijgt u een 
indruk van het dagelijkse leven in een 
asielzoekerscentrum. Bekijk alvast de 
film ‘Ken je buren’ op  
www.coa.nl/open-azc-dag.
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Nationale 
Sportweek 

De Nationale Sportweek is in volle 
gang. In Zoetermeer kunt u de 
hele week meedoen aan sportieve 
activiteiten. Wethouder Weerwag 
(Sport) opende de week bij de 
Adventure Run. Op woensdagmiddag 
konden kinderen zich uitleven bij de 
MEGA sport- en spelinstuif. Op vrijdag 
23 september zijn de volwassenen 
aan de beurt. Beleef een avond vol 
sportplezier bij de gratis Sportinstuif 
18+. Lijkt het u leuk om een keer te 
volleyballen, lasergamen, kickboksen 
of badmintonnen? Op 23 september 
kunt u van 19:00 - 21:00 verschillende 
sporten uitproberen in sporthal De 
Oosterpoort in Oosterheem. Na afloop 
krijgt u een gratis drankje. Wilt u meer 
weten of bent u benieuwd naar de rest 
van het programma? Kijk op  
www.zoetermeer.nl/nsw.

Praat mee over het evenementenbeleid 
De gemeente gaat aan de slag met een 
nieuw evenementenbeleid. Evenementen 
dragen bij aan een prettig klimaat om 
te wonen, ondernemen, studeren en te 
genieten van uw vrije tijd. Zoetermeer 
heeft een kwalitatief aantrekkelijk 
en gevarieerd evenementenaanbod. 
De gemeente kijkt graag samen met 
u hoe we dit kunnen behouden of 
zelfs verbeteren. We organiseren 
twee themabijeenkomsten en een 
afsluitende algemene bijeenkomst. De 
bijeenkomsten zijn op 29 september, 11 
oktober en 20 oktober in Club Entree, 
Boerhaavelaan 33, Zoetermeer. De 
bijeenkomsten zijn tussen 19.00 en 22.00 
uur.

Bijeenkomsten
Op 29 september praten we over het 
toekomstige aanbod, over samenwerking 
tussen partijen in de stad en het 
economische effect. De bijeenkomst op 11 
oktober gaat over de evenementenlocaties 
en criteria. En over geluid, natuur en 
omgeving, bereikbaarheid, veiligheid, 
toegankelijkheid en overlast. Ook de 

onderwerpen vergunningen, werkprocessen 
en procedures komen aan de orde. 
Op de afsluitende bijeenkomst op 20 
oktober presenteren we het voorgenomen 
evenementenbeleid. 

Aanmelden en informatie
U kunt zich voor één of meerdere 
bijeenkomsten aanmelden via 
communicatie@zoetermeer.nl. Kijk voor 
meer informatie op www.zoetermeer.nl/
evenementen.

Gratis HTM Fiets voor het Dutch Innovation Park
Wie werkt of studeert in het Dutch 
Innovation Park kan sinds maandag 19 
september, een jaar lang gebruikmaken 
van een HTM Fiets in Zoetermeer. Na 
aanmelding zijn er dagelijks twee gratis 
ritten van 30 minuten beschikbaar voor 
het stuk tussen station Lansingerland-
Zoetermeer en de Dutch Innovation 
Factory.

Vooral studenten willen aanvullend 
vervoer om het laatste stukje vanaf 
het station naar de Dutch Innovation 

Factory sneller af te leggen. Zo bleek 
uit een proef eerder in 2022. Reden 
voor de HTM om een nieuwe dropzone 
bij de Dutch Innovation Factory te 
maken. De gemeente financiert samen 
met de Metropoolregio Rotterdam Den 
Haag (MRDH) dit initiatief van een jaar. 
‘Kosteloos vervoer tussen station en 
collegebank kunnen studenten goed 
gebruiken’, vertelt wethouder Dutch 
Innovation Park Jan Iedema. ‘Zo werken 
we samen met de MRDH en de HTM 
aan de bereikbaarheid van het Park.’

Wat vindt u belangrijk?

Denk mee over de veiligheid in de stad
Wat zijn voor u als inwoner of 
ondernemer in Zoetermeer belangrijke 
punten waarop de gemeente zich 
de komende jaren moet richten 
om Zoetermeer een veilige stad 
te houden? Deze punten neemt 
de gemeente waar mogelijk mee 
bij het maken van het nieuwe 
veiligheidsbeleid. U bent van harte 
welkom op een van de bijeenkomsten 
op woensdag 5 oktober bij Dekker 
Zoetermeer aan de Scheglaan 
12 of op donderdag 20 oktober 
bij Het Wapen van Zoetermeer 
aan de Zegwaartseweg 31. Beide 
bijeenkomsten starten om 20.00 uur 
(inloop vanaf 19.30 uur).

Samenwerking
Burgemeester Bezuijen: ‘Zoetermeer is 
een grote en veilige stad. Dat neemt niet 
weg dat er helaas elk jaar, ook dit jaar 
weer, een aantal heftige gebeurtenissen 
plaatsvindt. De misdaadcijfers van 
onze stad dalen de afgelopen twee jaar 

grotendeels, maar iedere woninginbraak 
of straatroof is nog altijd één incident 
te veel en veroorzaakt veel leed voor 
de slachtoffers. Ik vraag inwoners, 
ondernemers en onze veiligheidspartners 
met ons mee te denken en om zich 
samen met ons in te zetten voor het 
veilig houden én maken van onze stad.’

Aanmelden
U kunt zich aanmelden voor een van de 
bijeenkomsten door een e-mail te sturen 
naar buurtpreventie@zoetermeer.nl. Geef 
daarbij aan naar welke bijeenkomst u 
komt en met hoeveel personen. U vindt 
het programma van de avond op  
www.zoetermeer.nl/veiligheid.

Doe mee online
Van 1 oktober tot en met 31 oktober  
kunt u ook online reageren via  
http://doemee.zoetermeer.nl en uw 
ideeën voor het nieuwe veiligheidsbeleid 
aan de gemeente meegeven.

noodopvang@zoetermeer.nl. Vermeld hierin 
uw naam en met hoeveel personen u komt.  

Meer informatie en reageren
Op www.zoetermeer.nl/noodopvang vindt 
u de actuele informatie, de afspraken in 
de huidige bestuursovereenkomst met 
het COA en antwoorden op veelgestelde 
vragen. Heeft u een andere vraag? Of kunt 
u niet bij de bijeenkomst zijn, maar wilt u de 
gemeente wel iets meegeven? Dan kunt u 
tot 29 september reageren door een e-mail 
te sturen naar noodopvang@zoetermeer.nl.

Inloopbijeenkomst 
verzoek COA 
verlenging 
noodopvang in 
gevangenis

Op donderdagavond 22 september 
organiseert de gemeente een 
inloopbijeenkomst. Deze bijeenkomst 
gaat over het verzoek van het Centraal 
Orgaan opvang Asielzoekers (COA) om de 
noodopvang in de voormalige gevangenis 
te verlengen én uit te breiden van 500 
naar 630 mensen. U bent van harte 
welkom. U kunt tussen 19.00 en 21.00 
uur binnenlopen wanneer het u uitkomt. 
De bijeenkomst vindt plaats in Het Wapen 
van Zoetermeer aan de Zegwaartseweg 
31. U kunt plaatsnemen aan een van de 
tafels om in een kleine groep in gesprek te 
gaan met medewerkers van de gemeente 
en het COA. Ook burgemeester Michel 
Bezuijen en wethouder Ingeborg ter Laak 
(asielbeleid) zijn deze avond aanwezig. Wilt 
u er ook bij zijn? Stuur dan een e-mail naar 
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Van de gemeenteraad

26 september: vergadering 
commissie Plenair
Op maandagavond 26 september vindt 
er van 19.30 – 20.00 uur een vergadering 
van de commissie Plenair plaats. U bent 

van harte welkom om deze vergadering te volgen vanaf 
de publieke tribune in de raadzaal van het Stadhuis. Ook 
kunt u meekijken via de internetuitzending. 

Onderwerpen en internetuitzending
Wilt u weten waarover wordt gesproken? De meest 
actuele agenda en bijbehorende stukken vindt u in 
het raadsinformatiesysteem 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. 

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 griffi e@zoetermeer.nl. De griffi e 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 griffi e@zoetermeer.nl. 

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. 

Maak kennis 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 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 griffi e 
mailen of bellen. Tenslotte is de gemeenteraad er voor u!

Volgt u de raad al?
 GemeenteraadZoetermeer |  @raadzoetermeer  

Referendabele raadsbesluiten 
12 september 2022
Onderstaande besluiten van de gemeenteraad van 
Zoetermeer zijn referendabel. Dit betekent dat u bij deze 
besluiten de mogelijkheid heeft om via een referendum de 
inhoud van het besluit te wijzigen. Op www.zoetermeer.nl/
gemeenteraad onder Denk & doe mee - referendum 
leest u hoe dat in zijn werk gaat. Als twee weken na de 
datum van deze publicatie geen verzoek is ingediend 
tot het houden van een referendum, treden de hieronder 
genoemde besluiten in werking op 7 oktober 2022.

• Raadsbesluit Verordening Nadeelcompensatie Zoetermeer 
2022 met uitzondering van besluitpunt 1 en 2.

• Raadsbesluit Erfgoedverordening Zoetermeer 2022 met 
uitzondering van besluitpunt 3.

• Raadsbesluit Procesvoorstel participatie 
Evenementenbeleid

• Raadsbesluit Versterken antidiscriminatievoorziening 
met uitzondering van besluitpunt 3.

• Raadsbesluit Beëindigen subsidierelatie stichting 
Museum De Voorde

• Raadsbesluit Besteding SPUK-gelden energiearmoede 
met uitzondering van besluitpunt 3.

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

Ontdek de nieuwste wijk van 
Zoetermeer: Oosterheem! De 
start van de bouw van 
Oosterheem begon pas in het 
jaar 2000. In 1994 werd beslo-
ten tot de bouw van deze woon-
wijk met 8.500 woningen. Met al 
die woningen kwamen ook 
allerlei voorzieningen, onder 
andere een groot winkelcen-
trum, bedrijven, gezondheidsin-
stellingen én een verlenging van 
de bestaande Zoetermeerlijn.

Over de route
Met deze route op zak wandelt 
u van Oosterheem Tuindorp 

naar Buythen en richting het 
Centrum. De route is 5,4 km en 
start bij RandstadRailhalte 
Oosterheem. Onderweg een 
mooie foto gemaakt? Deel ‘m 
met #Zoetermeerisdeplek.

Stad en dorp in het groen
De buurten Tuindorp en 
Buythen in Oosterheem heb-
ben net als Heemburgh en De 
Wadi een directe aansluiting op 
het weidse Heemkanaal. En in 
het Bentwoud is er ruimte voor 
recreatie en natuurbeleving. 
Het Welzijnscentrum op het 
Zanzibarplein is een opvallende 

Architectuurwandeling Oosterheem 
Tuindorp, Buythen en Centrum - Route 2

verschijning die de verbin-
dende schakel is tussen het 
winkelcentrum en het wijkdeel 
Centrum. De hoge woontorens 
in het winkelcentrum zorgen 
voor het grootstedelijke gevoel 
midden in de natuur!

Meer ontdekken
Ontdek het verhaal achter de 
Stadsvogelprijs en stadsboer-
derij De Weidemolen. Of 
geniet van de architectuur van 
appartementencomplexen 
zoals Terra Verde en Nuovo 
Campagna. Kortom, genoeg 
om te ontdekken in 
Oosterheem. Meer informatie 
over de architectuur-
wandelingen vindt u op 
www.zoetermeerisdeplek.nl.

Geuzendag
Op zondag 25 september vindt 
de Geuzendag plaats. Een 
eerbetoon aan het historische 
perspectief van Zoetermeer. 
Niet met legers en soldaten 
zoals in de tijd van de Geuzen, 
maar een gezellige familiedag 
met sportieve uitdagingen voor 
het hele gezin. Met de vol-
gende activiteiten: wandelen, 
fi etsen, mountainbiken, hardlo-
pen, instawalk (een inspire-
rende wandeling voor mensen 
met een passie voor fotografi e 
en Instagram) en jeugd(scou-
ting)spelen. Meedoen aan de 
Geuzendag? Ontdek alle activi-
teiten op www.zoetermeer.nl/
geuzendag!

Meer inspiratie
Benieuwd naar meer activitei-
ten en evenementen in 
Zoetermeer? Neem een kijkje 
op www.zoetermeerisdeplek.nl/
agenda!

‘Sunsets ’ De foto van de week is van 
‘@buitensportenmetbart’ en is genomen op 

het Noord Aa Strand. Maakt u ook weleens een 
mooie Zoetermeerse zonsondergang of -opkomst 
mee? Deel uw foto met #Zoetermeerisdeplek op 
Instagram en misschien komt de foto hier 
binnenkort voorbij! 

De leukste 
activiteiten!
Dit is de plek.

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 vrĳ etĳ ds-
besteding, 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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