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Subsidie voor fietsverbinding over de A12 bij station Zoetermeer
Zoetermeer krijgt van het Rijk ruim
13 miljoen euro. Van dit geld wordt
bij station Zoetermeer een goede
fietsverbinding tussen de noord- en
zuidzijde van de stad gemaakt. De
fietsroute gaat vanaf de Afrikaweg
over de A12 en het spoor naar de wijk
Rokkeveen.
Stationsgebied krijgt nieuw gezicht
Dankzij de komst van de nieuwe stadswijk
Entree krijgt het stationsgebied aan de
noordzijde (stadskant) van de Nelson
Mandelabrug een nieuw gezicht. Er
komt een plintgebouw station met een
stationshal en een fietsenstalling aan de
noordzijde (stadskant) van de Nelson
Mandelabrug. Vanaf de Afrikaweg komt er
een nieuwe fietsbrug naar het dak van het
plintgebouw.
Niet meer over Nelson Mandelabrug
Met de extra subsidie van 13,3 miljoen euro
kan deze fietsroute worden doorgetrokken
over de A12 en het spoor, naar de zuidzijde
van de stad. Fietsers hoeven aan de
zuidzijde niet langer gebruik te maken

van de liften of roltrappen van de Nelson
Mandelabrug. Ook kunnen brommers deze
route gebruiken. Dat is een verbetering ten
opzichte van de huidige route in de Nelson
Mandelabrug, waar brommers nu niet zijn
toegestaan.

4.000 fietsers per dag
De fietsroute over de A12 is een grote
wens van bewoners die in augustus en
september 2022 hebben meegepraat over
het station.
Er is berekend dat er bijna 4000 fietsers per

Dag van het Recht op Onderwijs
en Ontwikkeling
Goed onderwijs is de basis voor een goede toekomst. Daarom
vieren we op 20 november dat iedereen in Nederland recht
heeft op onderwijs. Ook Zoetermeer besteedde aandacht
aan deze dag. Op basisscholen de Piramide, het Plankier, de
Vijverburgh, Prins Clausschool en Prins Florisschool werden

RMC-consulent Jamal Hasan op de Prins Clausschool.
Gemaakt door: Anita Sterkenburgh

leerlingen afgelopen dinsdag verrast met een bezoek van team
Leerplicht.
In gesprek over leerrecht
Op een speelse manier ging de leerplichtambtenaar of RMCconsulent van team Leerplicht met leerlingen van groep 8
in gesprek over verzuim. Leerlingen die op tijd kwamen,
kregen een groene appel. Leerlingen die te laat waren,
kregen een rode appel. Naar aanleiding van de uitgedeelde
appels besprak de leerplichtambtenaar met de leerlingen
schooluitval, het belang van doorzetten en een diploma halen.
Leerplichtambtenaar Kimberley Brewster: ‘Kinderen hebben
het recht om zich te ontwikkelen en een diploma te halen.
Als leerplichtambtenaar willen we hen hierbij helpen. Deze
leerlingen gaan volgend jaar naar het voortgezet onderwijs
en worden dan weer iets zelfstandiger. Het was erg leuk om
met hen te praten over dit onderwerp. Ik heb achteraf van
de leerkracht vernomen dat het indruk had gemaakt op de
leerlingen en dat zij er lang over nagepraat hebben.’

Uitnodiging ‘Buurtbakkie’ Geen
gat in de markt! 30 november
Op de plek waar het oude
Stadhuis is gesloopt, is
nu lege bouwgrond. De
gemeente wil het terrein
van Markt 10 (Frankrijklaan/
Engelandlaan en Markt
10) een tijdelijke invulling
geven. Hiervoor horen we
graag uw mening.

In gesprek
Woont of werkt u in de buurt? Of komt u er vaak? Dan gaan wij
graag met u in gesprek over uw wensen en ideeën. U bent van
harte welkom bij het ‘Buurtbakkie’ Geen gat in de Markt.
De bijeenkomst is op woensdag 30 november van 19.30 tot
21.00 in Stadhuis-Forum.
Aanmelden
Aanmelden kan tot uiterlijk 28 november via
projectenpmv@zoetermeer.nl. Kijk voor meer informatie op
www.binnenstad-zoetermeer.nl/agenda.

dag gebruik zullen maken van de nieuwe
fietsroute.
Wilt u meer weten over de subsidie voor de
Binnenstad en Entree?
Kijk dan op www.zoetermeer.nl/nieuws.

Club Entree:
Altijd wat te doen!
In Club Entree geven we oude
materialen een tweede leven. Op
elke zaterdag tot en met 17 december
kunt u tussen 14.00 en 17.00 uur zien
hoe Maria Ibarra van OML Fashion
oude materialen verwerkt tot nieuwe
producten. Zij maakt mooie etuis en
tassen van de oude spandoeken van
het evenement ‘Entree, maak het mee’
uit 2021.

Fietstrap testen
Komt u zaterdagmiddag 26 november?
Kom dan met de fiets om het
proefmodel van de fietstrap te testen.
De stationsomgeving wordt vernieuwd.
Er komt een fietstrap waarmee u vanaf
het dak van het plintgebouw én vanaf
straatniveau in de nieuwe overdekte
fietsenstalling komt.
Adres: Boerhaavelaan 33.
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Van de gemeenteraad
28 november
commissievergaderingen

Op maandagavond 28 november 2022
neemt de gemeenteraad weer besluiten.
Deze raadsvergadering begint om 19.30 uur in de
raadzaal. U bent van harte welkom om de vergadering te
volgen vanaf de publieke tribune. Ook kunt u meekijken
via de internetuitzendingen.
Onderwerpen en internetuitzending
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.
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?
Facebook: GemeenteraadZoetermeer
Twitter: @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.

De griffie ondersteunt de gemeenteraad • 14 079 • griffie@zoetermeer.nl • www.zoetermeer.nl/gemeenteraad

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

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

Voorlezen door
26-27 nov
de Sint mét
ontbijtbuﬀet
Op zaterdag 26 november en
zondag 27 leest Sinterklaas verhalen voor. Deze voorleesochtenden worden georganiseerd door
’t Nestje en Silvester.

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

Of u nu op zoek bent naar
vrĳetĳdsbesteding, woonplezier,
wilt ondernemen of studeren:
Zoetermeer is de plek!
WK 47
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New Town Kunstprijs Zoetermeer
Op 11 januari 2023 is
Zoetermeer jarig. Dan wordt
Zoetermeer maar liefst 60 jaar!
De gemeente is in de afgelopen 60 jaar van een dorp uitgegroeid tot de grootste jonge
stad in Zuid-Holland. Wilt u
Zoetermeer een persoonlijk
verjaardagscadeau geven?
Dat kan met de New Town
Kunstprijs.

Lezen en ontbĳten

Is Zoetermeer voor u dé
plek?

Wat betekent Zoetermeer voor
u? Wat wenst u de 60-jarige
stad Zoetermeer toe?
Dat kunt u laten weten door
middel van een kunstwerk. Er
zijn drie verschillende categorieën voor de kunstwerken:
Woorden: maak een gedicht of
een kort verhaal (max. 6000
woorden).
Bewegend beeld en of
geluid: maak een vlog van

Sinterklaas zal de kinderen verschillende verhaaltjes voorlezen.
Tegelijkertijd kan er onbeperkt
genoten worden van het speciale
Sinterklaas ontbijtbuffet. De
kinderen kunnen uiteraard ook
met de Sint op de foto en krijgen
een cadeautje.

Doe mee! En win met uw
kunstwerk de New Town
Kunstprijs Zoetermeer. Voor
scholieren van 12 tot 18 jaar is
er een aparte prijs!

Informatie

U kunt uw kunstwerk uiterlijk
tot 11 januari 2023 insturen.
Meer informatie over de New
Town Kunstprijs Zoetermeer
vindt u op www.architectuurpuntzoetermeer.nl

De foto van de week is gemaakt in het
Balijbos in Rokkeveen. Dit prachtige plaatje is
gemaakt door @beautyofearth_photography.
Heeft u ook een prachtige foto in Zoetermeer
gemaakt? Deel ‘m dan 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.

Meer informatie

Het adres is Dorpsstraat 117a.
Meer informatie over het
programma vindt u op www.
zoetermeerisdeplek.nl/agenda/

max. 5 minuten. Of geef plek
aan theater, musical, een lied of
een muziekstuk.
Beeld in 2D of 3D: maak een
tekening, wandkleed, schilderij,
beeld of digitaal kunstwerk.

Marco Peters

www.zoetermeerisdeplek.nl

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

@zoetermeerisdeplek

Bureau Citymarketing via ditisdeplek@zoetermeer.nl

Heeft u vragen over Bureau
Citymarketing Zoetermeer?
We gaan graag met u in gesprek
via ditisdeplek@zoetermeer.nl!
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Kies voor de gemeentepolis!
Heeft u een laag inkomen, maar wilt u
toch een goede zorgverzekering? Maak
dan gebruik van de gemeentepolis. Als
gemeente vinden we het belangrijk dat
inwoners met een lager inkomen
tóch goed verzekerd zijn. We betalen
daarom in sommige gevallen mee
aan uw premie. U kunt in 2023 kiezen
uit vier verschillende polissen bij
zorgverzekeraar Menzis.
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Voor iedereen een passende
zorgverzekering
Verwacht u hoge zorgkosten? Dan kunt u
kiezen uit twee uitgebreide GarantVerzorgd
polissen. U kunt ook het eigen risico van
€ 385,- meeverzekeren. U betaalt dan meer
premie per maand, maar komt niet voor
onverwachte kosten te staan.

Verwacht u weinig tot geen zorgkosten?
Dan kunt u kiezen voor de BasisVoordelig
polis. Maak uw keuze op basis van uw
verwachte zorgkosten en de vergoedingen
die de verzekering biedt.
Op www.gezondverzekerd.nl/zoetermeer
kunt u zien welke polis het beste bij u past.
Wanneer komt u in aanmerking?
U komt in aanmerking voor de
gemeentepolis als u maandelijks minder
verdient dan 120% van het wettelijk sociaal
minimum (zonder vakantiegeld).
Op www.zoetermeer.nl/bijstandsnormen
staan deze inkomensgrenzen per leeftijd
en gezinssituatie. Zo kunt u zelf zien of u in
aanmerking komt. Als u een laag inkomen
heeft, heeft u waarschijnlijk ook recht op
zorgtoeslag. Deze zorgtoeslag
kunt u online aanvragen via de website
www.toeslagen.nl.

‘Echt een
zorg
minder’

Angela is alleenstaande moeder van haar dochtertje Isa. Sinds haar scheiding leeft
ze van een bijstandsuitkering. Krap, maar het gaat. Angela is bang dat als Isa in de
toekomst een beugel nodig heeft, ze dit niet kan betalen. Via via hoorde ze over de
gemeentepolis. Het bedrag van de beugel wordt na een jaar* verzekerd te zijn met
de GarantVerzorgd Polis tot 2000 euro volledig vergoed.

De verschillende pakketten

Meer weten over de gemeentepolis? Kijk op www.gezondverzekerd.nl/zoetermeer
welke polis het beste bij u past.

Hieronder ziet u een overzicht van de vier verschillende polissen. Daarin leest u wat de
premies zijn voor de verschillende polissen, hoeveel de bijdrage van de gemeente is en
wat u uiteindelijk per maand moet betalen. Op www.gezondverzekerd.nl/zoetermeer kunt u
met behulp van een keuzehulp kijken welke polis het beste bij u past.

* Het jaar wachttijd vervalt als Angela nu ook al een gelijkwaardige
beugelverzekering voor haar dochtertje had.

Soort polis

Premie
met
korting

Gemeentelijke
bijdrage

GEZONDVERZEKERD.NL/ZOETERMEER

Uw premie
per maand

Menzis BasisVoordelig + Aanvullend

€ 150,50 Geen

€ 150,50

Menzis BasisVoordelig + Extra Aanvullend

€ 163,28 Geen

€ 163,28

Menzis Basis + GarantVerzorgd1 + Tand250

€ 170,52 € 8 per maand

€ 162,52

Menzis Basis + GarantVerzorgd2 + Tand250
+ verzekering eigen risico

€ 214,38 € 23 per maand

€ 191,38

Maakt u nu gebruik van bijzondere bijstand voor medische kosten? Dan past
GarantVerzorgd2 het beste bij u. Kiest u voor een polis met een lagere dekking,
dan kan het gevolgen hebben voor uw bijzondere bijstand.

‘Dankzij de
gemeentepolis om
de twee jaar een
nieuwe bril’

Ian woont samen met zijn zoontje Freek. Hij werkt in de bouw als zzp’er. Ze moeten
rondkomen van een laag inkomen. Ian heeft altijd al een bril nodig gehad en zijn
ogen blijven achteruitgaan. Dit zorgt ervoor dat hij iedere 2 jaar een nieuwe bril nodig
heeft. Sinds hij verzekerd is via de gemeentepolis is dat geen probleem meer. Hij kan
om de twee jaar een bril uitzoeken bij een geselecteerde opticien, zonder dat hij iets
hoeft bij te betalen. En via het gratis gezondheidsplatform SamenGezond ontvangt
hij € 75,00 extra kassakorting op een (zonne-)bril op sterkte bij Eyewish of Pearl
opticiens.
Meer weten over de gemeentepolis? Kijk op www.gezondverzekerd.nl/zoetermeer
welke polis het beste bij u past. Kijk in de polisvoorwaarden hoeveel van uw bril
vergoed wordt.

GEZONDVERZEKERD.NL/ZOETERMEER

Makkelijk overstappen
Overstappen is makkelijk en snel online te regelen:

1.
2.
3.

Houd uw Burgerservicenummer (BSN) bij de hand.
Ga naar de website www.gezondverzekerd.nl/zoetermeer.
Vul uw gegevens in en kies uw polis.

Zorgverzekeraar Menzis regelt vervolgens de opzegging van uw huidige zorgverzekering.

Heeft u hulp nodig bij het maken
van uw keuze?
Vindt u het lastig om een passende
zorgverzekering te kiezen of om online over
te stappen? Wij helpen u hier graag mee!

bankrekeningnummer (IBAN) en uw oude
zorgpolis bij de hand te houden tijdens het
spreekuur.

Inloopspreekuren
Tijdens speciale inloopspreekuren
beantwoorden we al uw vragen. Ook
helpen we bij het aanmelden of online
overstappen. Deze inloopspreekuren zijn in
het Stadhuis-Forum (Stadhuisplein 1) op de
volgende data:
• Vrijdag 9 december
van 9.30-13.00 uur
• Dinsdag 13 december
van 13.00-16.30 uur
• Donderdag 15 december
van 9.30-13.00 uur
• Woensdag 21 december
van 13.00-16.30 uur

Heeft u vragen?
Vragen over de verschillende polissen?
Neem dan contact op met de
klantenservice van Menzis door te bellen
naar 088 222 4080.

Bent u van plan om langs te komen?
Meld u dan vooraf aan via
czmonline@zoetermeer.nl met als
onderwerp Inloopspreekuur. Geef aan
welk inloopspreekuur u wilt bezoeken.
Vergeet niet om uw ID-bewijs of paspoort,

U kunt ook kijken op
www.zoetermeer.nl/gemeentepolis
of bellen met de gemeente via 14 079.

LET OP!

U kunt overstappen tot en met
31 december 2022.

‘Overstappen
doet u hier’

www.zoetermeer.nl
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Op zoek naar
vrijwilligerswerk?

‘Ik wilde mezelf nuttig maken’
Vrijwilligerswerk is leuk en divers en iedereen kan het doen. U kunt zo aan de slag. In het groen, een buurtcentrum
of bij andere mensen thuis. Vrijwilligerswerk is er in vele vormen. Het is er voor jong en oud, voor mensen met een
theoretische of een praktische opleiding en voor mensen met veel of weinig vrije tijd.
Op 7 december is de Nationale Vrijwilligersdag. Zoetermeer grijpt dat moment aan om waardering voor alle vrijwilligers
uit te spreken via een attentie. Zonder vrijwilligerswerk zou de samenleving er heel anders uitzien.
Drie Zoetermeerders vertellen hier waarom ze vrijwilligerswerk doen.

■ Michele Pronk (29)

‘Ik heb een opleiding dierenverzorging
MBO gevolgd, maar daar kon ik helaas
geen werk in vinden. Ik zat thuis en vond
het moeilijk om iets te gaan ondernemen.
Via via kwam ik bijna vijf jaar geleden bij
Piëzo terecht. Daar heb ik samen met
anderen onderzocht wat ik leuk vind. Ik
wilde graag iets met kinderen doen en
dat kon bij de scouting John McCormick.
Daar geef ik leiding aan de Bevers. Dat
is een groep kinderen van 5 tot 7 jaar. Ik
doe dat samen met anderen. Het is altijd
teamwerk. Ik vind het leuk om activiteiten
te bedenken en samen met de Bevers uit
te voeren. Bij mooi weer gaan we naar
buiten en ontdekken we dingen. We zetten
speurtochten uit, leren de kinderen van
alles over de natuur, schilderen samen of
doen spelletjes. Bij slecht weer blijven we
binnen en gaan we knutselen of wat anders
leuks doen. Deze leeftijdsgroep kan zich
goed binnen en buiten vermaken.
Ik volg nu ook een traject bij de gemeente
om aan betaald werk te komen, daarom
heb ik nu minder tijd voor Piëzo. Dankzij
het vrijwilligerswerk heb ik ook zelf
ontwikkelingstappen gemaakt en meer
vertrouwen in mezelf gekregen. En blijf ik
actief in de maatschappij.’

■ Theo Zon (74)
‘Vóór mijn pensioen was ik muziekdocent.
Ik had een eigen muziekschool en gaf les
op verschillende scholen. Op een gegeven
moment deed ik het op de automatische
piloot, dus vond ik het tijd om te stoppen.
Nu werk ik als vrijwilliger op basisscholen
met kinderen die wat extra begeleiding
nodig hebben. Deze kinderen komen
van over de hele wereld en hun ouders
spreken vaak geen Nederlands. Ik help de
kinderen met onder meer lezen, rekenen,
aardrijkskunde, maar ook met klokkijken.

Rekenen doe ik het liefst met ze. Ik heb op
internet gezocht naar de rekenmethodes
van tegenwoordig (een stuk omslachtiger
dan vroeger). De onderwijzers selecteren
de kinderen die begeleiding nodig hebben
en geven taken op. Samen met de kinderen
kijk ik dan waar ze tegenaan lopen en
help ze vervolgens één op één. Het leuke
hieraan is de waardering die je van de
kinderen krijgt en de terugkoppeling van
de onderwijzers, die zien dat de kinderen
vorderingen maken. Je hebt voor dit werk
wel veel geduld nodig. Ik had van mezelf
niet verwacht dat ik dat heb. Als ik op
school kom, hangen de kinderen om m’n
nek, ze willen allemaal meester Theo gedag
zeggen.’

Op www.zoetermeervoorelkaar.nl staan onder het tabblad
Inspirerende Verhalen meer verhalen.

■ Cees Senten (74)
‘Ik heb managementfuncties in de
zorg, welzijn en het onderwijs gehad.
Negen jaar geleden ben ik met pensioen
gegaan en toen ben ik door een vriendin
geïntroduceerd bij Piëzo. Zij gaf daar
ook les. Ik had geen zin om thuis achter
de geraniums te gaan zitten, ik wilde me
nuttig maken. Voor corona gaf ik les aan
groepen van zo’n vijftien mensen, nu aan
zo’n zes mensen tegelijk. Het interactieve
van groepslessen spreekt me aan. De
deelnemers komen uit alle landen, ze
hebben al wel een kleine woordenschat.
Ik probeer ze uit te dagen om in het
Nederlands antwoord te geven. We
gebruiken veel plaatjes en werken ook
met herhalingen. Ik laat ze liedjes horen en
geef de uitgeschreven tekst waarin enkele
woorden zijn weggelaten. Veel mensen
vinden grammatica belangrijk, maar ze
moeten zich eerst kunnen uitdrukken.
Daarna komt de rest wel.
Mijn groepen bestaan uit veel
nationaliteiten, die met elkaar in het
Nederlands praten. Het leuke is dat
bijvoorbeeld iemand uit Peru praat met
iemand uit Bosnië, dat is toch bijzonder?
Er komen ook jongere mensen van begin
twintig naar de taallessen. Ze proberen
hier hun weg te vinden. Sommigen willen
bijvoorbeeld graag een mbo-opleiding gaan
doen.’

Zoetermeer voor Elkaar is het
platform waar u vrijwilligerswerk
dat bij u past kunt vinden:
www.zoetermeervoorelkaar.nl.
Weet u nog niet goed wat u wilt?
Vraag dan via
info@zoetermeervoorelkaar.nl
om een gesprek, dan neemt een
medewerker contact met u op.
Of maak een afspraak bij een van
de vier Vrijwilligers Informatie
Punten. Onze vrijwilligers daar
helpen u graag verder. Ze weten
hoe u vrijwilligerswerk kunt vinden
en zorgen voor persoonlijke
bemiddeling.
Vrijwilligers Informatie Punten:
inZet Rokkeveen
Inlooplocatie inZet
Nathaliegang 79
2719 BT Zoetermeer
Open voor inloop: dinsdagmiddag
van 12.00 uur tot 15.00 uur
Bellen kan van maandag t/m vrijdag
tijdens kantooruren
Telefoon: 088-023 4208
Mobiel: 06-52385879
E-mail: vrijwilliger@paletwelzijn.nl
Stichting Present
Frans Halsstraat 3 (achter
Pelgrimskerk)
2712 JS Zoetermeer
Open voor inloop:
woensdagmiddag
van 13.00 uur tot 16.00 uur
Bellen kan van maandag t/m vrijdag
tijdens kantooruren
Mobiel: 06-41601300
E-mail: info@presentzoetermeer.nl
InZet Centrum
Rakkersveld 253
2722 BN Zoetermeer
Open voor inloop:
donderdagmiddag
van 13.00 uur tot 15.00 uur
Bellen kan van maandag t/m vrijdag
tijdens kantooruren
Telefoon: 079-888 5550
E-mail: info@stichtingpiezo.nl
Gilde
Stadhuisplein 1 (Forum/bibliotheek)
2711 EC Zoetermeer
Open voor inloop: vrijdagmiddag
van 13.00-16.00 uur
Bellen kan van maandag t/m vrijdag
tijdens kantooruren
Mobiel: 06-17469128
E-mail: infobalie@gildezoetermeer.nl
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Themapagina: Energie in de stad

Informatiepunt Energie in
Stadhuis Forum

Programma Duurzaam en Groen
Thema Energie in de stad
Even voorstellen: Bouke Velzen
Als aftrap van deze themapagina die
elke vier maanden verschijnt, stelt de
nieuwe wethouder voor het Programma
Duurzaam zich hierbij graag aan u voor:
‘Ik ben Bouke Velzen, 41 jaar oud en
vanaf de zomer lid van het college in
Zoetermeer. Sinds 2007 woon ik met
mijn gezin in Zoetermeer, waarvan de
laatste vier jaar in een jaren ’70-woning
in Driemanspolder. De boodschap van
de eerste energierekening die we op
de mat kregen was duidelijk: dit moet
zuiniger. Gelukkig had ik de mogelijkheid
om meteen in actie te komen. Dat is
niet vanzelfsprekend voor iedereen, dat
besef ik me goed.
Energiezuinig wonen
Inmiddels is ons huis tot de nok goed
geïsoleerd. Een van de belangrijkste
stappen richting aardgasvrij en
energiezuinig wonen. Als geen ander
besef ik me dat we als inwoners zelf
ook in actie moeten komen om te
verduurzamen. Maar soms is het moeilijk
om te weten wat nou de beste volgorde
is, of wat de beste stappen zijn om
zowel snel te besparen als comfortabel
te wonen. Dat geldt ook voor mijzelf. In
ons huis hadden tocht en warmteverlies
via kieren en gaten vrij spel. Kennis
en advies zijn van groot belang. Het is
vooral belangrijk dat dit advies goed
past bij uw leefsituatie en uw woning.
Stap voor stap
Niet alles moet en kan gelijktijdig.
Het ligt het meest voor de hand om
een duurzame stap te zetten op een
‘natuurlijk moment’. Bijvoorbeeld bij
een verbouwing, of als er in uw wijk
een buurtinitiatief start om gezamenlijk
de cv-ketel te vervangen. Of misschien
kunt u zonnepanelen plaatsen.
Kleine maatregelen zoals tochtstrips,
ledlampen en radiatorfolie helpen ook.

Meer dan u denkt. Elke stap die u zet
telt.

Thema’s deze avond
• De duurzame turbineketel van Tarnoc
• Extern isoleren van grindplaten op de
Philips woningen
• Extern isoleren van een dak

Datum en tijd
Het Energiecafé vindt plaats op 1 december
aanstaande. Inloop is vanaf 19.00 uur. De
avond start om 19.30 uur. Toegang is gratis.
De locatie krijgt u bevestigd bij aanmelding
Aanmelden
In verband met de voorbereiding van de
avond, kunt u zich uiterlijk op 25 november
aanmelden. Aanmelden kan via de website
www.vbel.org. Op de site vindt u een
aanmeldknop om uw gegevens achter te
laten. Wij bevestigen dan ook de locatie.
Wij kijken uit naar uw komst.

Om de week kunt u op zaterdag van 10.00
tot 12.00 uur terecht in het Stadhuis/Forum
bij het Informatiepunt Energie van DEZo
en Piëzo. De energieambassadeurs van
DEZo en consulenten duurzaam van Piëzo
staan voor u klaar bij al uw vragen rondom
energie besparen en energiezuinig wonen.
Een afspraak maken is niet nodig, u kunt
vrij inlopen.
U bent welkom met vragen over:
• uw energierekening;
• wat u zelf kunt doen om energie te
besparen;
• hoe u ook zelf energie kunt opwekken;
• welke subsidies beschikbaar zijn;
• welke warmte techniek of andere
maatregelen het beste bij uw woning
passen;
• waar u moet beginnen om uw woning te
verduurzamen als u daar net mee start.

Het Energieloket Zoetermeer en DEZo
organiseren een training voor inwoners die
aan de slag willen als Energiecoach. Op 8
november is deze training gestart, waar 20
enthousiaste deelnemers uit Zoetermeer
aan meedoen. Eind november ronden de
nieuwe coaches de training af en krijgen zij
een officieel certificaat.
Training
Tijdens de training leren de startende
coaches in vier bijeenkomsten alles wat
ze moeten weten om huiseigenaren op
weg te helpen met verduurzamen en
energiezuinig wonen. De energiecoaches
leren tijdens de trainingen hoe zij een
adviesgesprek moeten voeren. Ook komen
de verschillende maatregelen op het gebied
van gevel-, dak-, vloer- en glasisolatie
aan bod. Verder leren de coaches over
verschillende vormen van duurzame
energie- opwekking (zonnepanelen) en
alternatieve verwarmingsvormen voor
aardgas, zoals een warmtepomp.
Energiecoach
Energiecoaches gaan altijd op aanvraag
samen met een (ervaren) collega-coach op

Energiecafé Waterbuurt op
1 december

Op donderdag 1 december organiseren
de buurtverenigingen VBEL & WABU een
Energiecafé voor alle bewoners van de
Waterbuurt. U hoeft geen lid te zijn van
VBEL of WABU. De thema’s zijn interessant
voor alle typen woningen in de Waterbuurt.
Ook als u geen Philips woning heeft bent u
welkom.

Training nieuwe
Energiecoaches van start

Energieloket Zoetermeer
Het Energieloket Zoetermeer is er voor
iedereen die zelf, of samen met de buurt,
aan de slag wil met verduurzamen en
hierbij informatie en advies op maat
zoekt. Ik ben blij dat wij een goed
georganiseerd Energieloket hebben, met
onafhankelijk advies. Daarbij is het voor
mij ook heel belangrijk dat wij- inwoners
en gemeente -elkaar weten te vinden en
dat we kennis en ervaringen delen om
elkaar sneller verder te helpen.
Samen sneller vooruit
De tijd waarin we leven, benadrukt
dit: we kunnen het niet alleen. Naast
duurzaamheid heb ik als wethouder ook
het thema armoede in mijn portefeuille.
Ik zie voorbeelden van mensen die wel
willen verduurzamen, maar niet kunnen
omdat ze er de middelen niet voor
hebben. Energie-armoede krijgt steeds
meer gezichten. Ook hier besteden
wij als gemeente met stip aandacht
aan. En ook hierbij telt dat inwoners en
gemeente elkaar weten te vinden, met
inzet op maat.
Ik voel me vanuit beide thema’s
verantwoordelijk om inwoners niet in
de kou te laten staan – letterlijk. Voor
zover dat in mijn rol en mogelijkheden
als wethouder ligt. Ieders verhaal is
belangrijk. Daarom ga ik komende
periode graag het gesprek met u aan,
als wij elkaar tegenkomen in de stad
of bij diverse duurzame
initiatieven.
Zo helpen we elkaar
op weg naar ons
gezamenlijke hogere
doel; een aardgasvrij
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pad. De nieuwe coaches versterken na de
training dit team. Een Energiecoach gaat
op aanvraag bij huiseigenaren thuis langs
voor een energiescan of komt bij u langs
om samen te kijken hoe u uw eigen woning
energiezuiniger kunt maken.
Zelf energiecoach worden
Er is altijd ruimte voor uitbreiding van het
team. De rol van Energiecoach is vrijwillig
en toch waardevol. Bent u zelf aan de slag
met energiezuinig wonen en vindt u het
leuk om met buurtbewoners of inwoners
elders in de stad in gesprek te gaan over
het verduurzamen van hun woning? En
heeft u wat tijd over om dit te doen? Meld u
dan aan als Energiecoach. In 2023 start er
weer een nieuwe training.
Interesse?
Meld u dan aan door een korte motivatie en
uw cv te mailen naar
peter.van.oppen@dezo.eu. Meer informatie
over de rol van Energiecoach of over de
inhoud van de training vindt u op
www.energieloketzoetermeer.nl onder
‘Acties en campagnes’.

Van en voor wie?
De consulenten duurzaam van Stichting
Piëzo zijn er voor iedereen, maar vooral
voor huurders en inwoners met een
lager inkomen. De adviezen gaan vooral
over toepassing van kleine maatregelen
(zoals radiatorfolie en tochtstrips) en hoe

u met kleine
aanpassingen
toch meer kunt
besparen dan
u denkt. De
energieambassadeurs
van DEZo (De
Zoetermeerse
Energiecoöperatie) richten zich meer op
huiseigenaren. Naast de kleine maatregelen
geven zij ook advies over duurzaam en
energiezuinig wonen en wat voor uw huis
passende, grotere stappen en maatregelen
zijn, zoals isoleren, ventileren, duurzaam
verwarmen, koelen en meer.
Wanneer?
Het eerstvolgende inloopmoment bij
het Informatiepunt Energie is 3 december
2022.

Vleermuizen in de
spouwmuur
In de spouwmuur en onder het dak
wonen soms beschermde diersoorten
zoals de gierzwaluw, huismus of
verschillende soorten vleermuizen.
Vleermuizen zijn onmisbare nuttige
wezens in onze leefomgeving. Wist u dat
een vleermuis per nacht wel drieduizend
muggen vangt? Niet alleen isolatie,
maar ook vleermuizen verhogen het
comfort in huis. Een nest of verblijfplaats
van vogels of vleermuizen mag u niet
zomaar verwijderen.
Isolatie
Laat daarom uw spouwmuur goed
nakijken vóórdat u gaat isoleren
en zorg dat deze dieren zelf tijdig

kunnen verhuizen naar een veilige
nieuwe slaapplek. Nog beter is het
om zelf meteen in een nieuwe plek
voor vleermuizen te voorzien. Een
vleermuizenkast is makkelijk zelf te
maken of niet duur om te kopen.
Kans op een gratis vleermuizenkast
Kijk voor meer informatie over
vleermuizen, isolatie en vleermuiskasten
op de site van het Vleermuisplatform
Zoetermeer. Als u zich via deze site voor
30 november aanmeldt, dan maakt u
kans op een gratis vleermuizenkast.
Ga naar
www.vleermuisplatformzoetermeer.nl.

Meer informatie
U vindt meer informatie over de
aankomende inloopmomenten van het
Informatiepunt in het Stadhuis-Forum via
www.dezo.eu of via
www.stichtingpiezo.nl/projecten/
energiescan.

Laatste week isolatieactie
Energieloket. Doet u mee?
Het Energieloket Zoetermeer helpt u
graag op weg bij het verduurzamen
van uw woning en het besparen van
energie. Goede isolatie zorgt voor een
energiezuinige, comfortabele woning.
Tot en met 30 november 2022 is er
een Zoetermeerse inkoopactie voor
woningisolatie. Via deze actie kunt u
een vrijblijvende offerte aanvragen voor
isolatie-maatregelen met een goede prijs/
kwaliteitverhouding.

Stichting Piëzo: Voorlichting
over energie besparen
De kosten van gas en elektriciteit zijn
afgelopen jaar meer dan verdubbeld. De
Consulenten Duurzaam van Stichting Piëzo
geven voorlichting hoe u met eenvoudige
maatregelen kunt besparen op de
energierekening. Ook als u minder geld te
besteden heeft.

Vrijblijvende offerte op maat
Via de inkoopactie woningisolatie kunt u
een offerte aanvragen voor de volgende
maatregelen:
• Spouwmuurisolatie
• Vloerisolatie
• Bodemisolatie
• Dakisolatie (binnenzijde)

tot 30 november 2022, dus als u interesse
heeft, aarzel niet!

Aanmelden tot 30 november
Via www.energieloketzoetermeer.nl/
isolatie kunt u zich direct aanmelden
voor de isolatieactie. U ontvangt dan een
vrijblijvende offerte op maat. Meedoen kan

Meer weten?
Via www.energieloketzoetermeer.nl vindt
u meer informatie over deze actie en kunt
u ook het webinar terugkijken die het
Energieloket eerder organiseerde.

De thermostaat 1 graad lager bespaart tot
10% gasverbruik. Maar er kan meer. Met
betaalbare, eenvoudige maatregelen zoals
het plaatsen van radiatorfolie of tochtstrips.
Informatiebijeenkomst
De consulenten van Piëzo vertellen
hier graag alles over bij een
Informatiebijeenkomst Energie Besparen,
die u zelf kunt aanvragen. Bijeenkomsten
waar iedereen nieuwe energie van krijgt
om tot goede oplossingen te komen. Elke
kleine stap of maatregel helpt en levert

besparing op. Zeker met die torenhoge
gasprijs van nu.
Aanvragen?
Heeft u deelnemers voor een bijeenkomst
van Piëzo en een eigen ruimte? Dan komen
wij graag bij u langs. Als u zelf geen ruimte
beschikbaar heeft, dan kijken en denken wij
mee hoe we u daarmee kunnen helpen.
Zoekt u meer informatie of wilt u een
bijeenkomst aanvragen? Dit kan via
simone@stichtingpiezo.nl, of telefonisch
op woensdag en donderdag: Simone
Langeveld 06 – 36573257.

Meer weten?
Ga naar www.energieloketzoetermeer.nl
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Welke sportkampioen nomineert u voor het Sportgala?
Kent u een Zoetermeers sportteam of
een Zoetermeerse sportheld? En is deze
sporter of dit team in 2022 kampioen
geworden? Meld ze dan vóór zaterdag
31 december 2022 aan via
www.sportgalazoetermeer.nl. Op
donderdag 16 februari 2023 huldigen
we de Zoetermeerse sportkampioenen
uit 2022 op het Sportgala in het
Stadstheater! Zet u het alvast in uw
agenda?
In het zonnetje
Elk jaar zijn er sporters uit Zoetermeer met
uitzonderlijke sportprestaties. Als gemeente
zijn we trots op onze sportkampioenen en
we willen dit niet ongemerkt voorbij laten
gaan. Daarom zetten we de Zoetermeerse
sportkampioenen uit 2022 in het zonnetje
tijdens het Sportgala. Tijdens de avond
worden de eretitels Sportman, Sportvrouw,

De winnaars van 2019 gehuldigd in het Stadstheather.
Sporttalent, Sportcoach, G-sporter
en Sportploeg van het jaar uitgereikt.
Ook wordt de prijs voor de ‘Meest
maatschappelijke sportaanbieder’ weer
uitgereikt.
Meld sporters aan!
Bent of kent u een Zoetermeerder die in
2022 Nederlands kampioen is geworden?
Of een medaille heeft behaald bij een
Europees of een wereldkampioenschap?
Meld hem, haar of het team dan aan voor
zaterdag 31 december 2022 via
www.sportgalazoetermeer.nl. Ook sporters
die niet in Zoetermeer wonen, maar

wel uitkomen voor een Zoetermeerse
sportaanbieder komen in aanmerking
voor de huldiging. U kunt sporters ook
opgeven voor een van de eretitels. Een
onafhankelijke jury bepaalt wie de titels
krijgen. De top drie van de genomineerden
krijgen een uitnodiging voor het Sportgala.
Tijdens de avond wordt de winnaar bekend
gemaakt.
Meest maatschappelijke sportaanbieder
Dit jaar is het alweer de vierde keer
dat de prijs ‘Meest maatschappelijke
sportaanbieder’ wordt uitgereikt.
Sportvereniging de Meerbloem was in 2021

de meest maatschappelijke sportaanbieder.
Wie gaat er in 2022 met de prijs vandoor?
Deze titel gaat naar de sportclub of
vereniging die zich onderscheidt op een
positieve manier. Zet een vereniging zich
bijvoorbeeld in voor de buurt? Of dragen
ze bij aan de veiligheid? Hebben ze veel
vrijwilligers of houden ze hun deuren
open voor inwoners die in een moeilijke
persoonlijke situatie zitten? Dan maken
ze kans op deze eretitel. Sportaanbieders
kunnen zichzelf aanmelden, maar u kunt
dat ook. Kijk voor meer informatie op
www.sportgalazoetermeer.nl of mail naar
sportgala@zoetermeer.nl.

