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Wijk aan Zet: 
Maak de buurt 
mooier en fijner
Het bruist van de goede ideeën in 
Zoetermeer! Wilt u helpen om uw wijk 
nog leuker, beter en mooier te maken? 
Dit kan met een bijdrage uit het Wijk 
aan Zet budget. U kunt deze subsidie 
aanvragen als u een activiteit in uw 
wijk organiseert. Zoals een gezellige 
buurtbarbecue, een wijkfeest of een 
opschoondag in de wijk. Er is veel 
mogelijk, zolang de activiteit zorgt 
voor een verbetering van de contacten 
tussen buurtbewoners. 

Meer informatie
Wilt u graag overleggen over de 
mogelijkheden? Dat kan met de 
wijkregisseur en de gebiedsbeheerder 
van de wijken Seghwaert en 
Noordhove. Zij zijn iedere dinsdag 
(13.30 tot 14.30 uur) aanwezig in het 
Wijklab Seghwaert (Koeienweide 2). 
Kijk voor meer informatie op  
www.zoetermeer.nl/subsidie-wijk-aan-zet

Denk mee over 
veiligheid
Waar moet de gemeente zich volgens 
u op richten om Zoetermeer veilig 
te houden? Geef uw mening over 
veiligheid in de stad via 
doemee.zoetermeer.nl. U kunt tot en 
met 31 oktober reageren.

VOLG DE GEMEENTE

ZOETERMEER:
facebook.com/gemeentezoetermeer

twitter.com/gemzoetermeer

@gemeentezoetermeer

Drink een Coppie koffie met wijkagenten en -handhavers

Gaat u graag in gesprek over de 
veiligheid in uw wijk? Of wilt u iets anders 
delen over uw wijk? Kom dan langs 
om een kop koffie met de wijkagent en 
-handhaver te drinken! De wijkregisseur 
en andere wijkteamleden zijn ook 
aanwezig. 

Waar en wanneer
• Dinsdag 1 november  

Vanaf 9.30 uur in Winkelcentrum 
Vijverhoek, Driemanspolder.

• Woensdag 2 november  
Vanaf 14.00 uur in Rakkersveld in 
Palenstein.

• Zaterdag 5 november  
Vanaf 13.00 uur in de Dorpsstraat. 

Maak kennis met groen vrijwilligerswerk op 
de Natuurwerkdag

Op vrijdag 4 en zaterdag 5 november 
is de grootste ‘groene’ vrijwilligersactie 
van het jaar. Namelijk de 22e editie van 
de jaarlijkse Natuurwerkdag. Dé dag 
om samen buiten aan de slag te gaan. 
In wijktuin Rokkeveen kunt u bollen en 
bomen planten, snoeien en zagen, een 
insectenhotel bouwen, de moestuin 
winterklaar maken en afval opruimen. In 
wijktuin Zegwaartseweg kunt u helpen 
met de moestuin en bomen en planten 
snoeien. 

Doe mee op 4 en 5 november
Wilt u ook iets doen voor de natuur in uw 
omgeving? En vindt u het leuk om met 
uw buren, vrienden of familie een dag te 
klussen in de buitenlucht? Meld u dan 
aan via www.natuurwerkdag.nl. 
Hier vindt u ook informatie over de 
activiteiten. 

Denk mee over laadpalen voor 
elektrische auto’s
De gemeente gaat het bestaande 
netwerk van openbare laadpalen 
voor elektrische auto’s in de stad 
verder uitbreiden en heeft 133 nieuwe 
laadlocaties op het oog. Wat vindt u 
van deze locaties? Laat dit weten op 
doemee.zoetermeer.nl. Daar vindt u een 
plattegrond met de locaties. U kunt per 
locatie reageren. Dat kan tot en met 
zondag 13 november. 

Laadpaal plaatsen op aanvraag
De gemeente neemt uw reactie mee bij het 
bepalen van de definitieve locaties. Daarna 
kunnen inwoners een aanvraag indienen 
voor het plaatsen van een laadpaal op 
een van deze vastgestelde locaties. De 
gemeente kijkt dan of de laadpaal op 
die plek genoeg gebruikt gaat worden. 
Om een laadpaal te kunnen plaatsen 
is een verkeersbesluit nodig. Inwoners 
kunnen officieel bezwaar maken tegen dit 
verkeersbesluit. 

Binnen 250 meter opladen
De 133 nieuwe locaties voor laadpalen 
zijn nodig, omdat het elektrisch rijden de 
komende jaren steeds populairder wordt. 
Er staan inmiddels zo’n 250 laadpalen in de 

stad. De komst van 133 nieuwe locaties, 
betekent dat iedere inwoner binnen 
250 meter van zijn of haar woning een 
elektrische auto kan opladen.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over het elektrisch 
rijden in Zoetermeer? Kijk dan op  
www.zoetermeer.nl/elektrischvervoer. 
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Van de gemeenteraad

31 oktober commissievergaderingen

Op maandagavond 31 oktober 2022 
zijn er commissievergaderingen. De 
commissie Plenair begint om 19.30 uur, 

de commissies Stad en Samenleving om 20.40 uur. U 
bent van harte welkom om deze vergaderingen 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 
vergaderingen 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 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? 
 GemeenteraadZoetermeer
 @raadzoetermeer  

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!

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

Zoetermeer is dé 
Halloweenstad van Nederland. 
En dat is ook dit jaar weer 
goed te merken. Dit hele 
weekend zijn er allerlei grieze-
lige activiteiten te beleven. 
Wat er allemaal te doen is, 
leest u hier!

Griezelige activiteiten
Als u niets met monsters, 
mummies en andere enge 

figuren heeft, kunt u vrijdag-
avond 28 oktober maar beter 
niet in het Stadshart komen. 
Want dan nemen honderden 
enge monsters het Stadshart 
over… Tijdens de Halloween 
Walk loopt u bijvoorbeeld 
langs Miki Dark. Hij slikt alles 
door zijn keel en zorgt voor 
een lugubere show.

Ook in het Buytenpark is er iets 
engs aan de hand. Achter elke 
boom loeren gloeiende ogen 
en achter elke struik schuilt 
gevaar. Met een griezelige gids 
wandelt u anderhalf uur door 
het donkere park. Zo leert u 
alles over het verhaal van de 
doodenge Vixen.

Liever iets minder eng?
Houdt u niet zo van al die enge 
dingen? Dan is de halloween-
markt misschien iets voor u. Op 
de markt staan allerlei kramen 
met accessoires, kleding en 

Kom griezelen tijdens 
Halloween in Zoetermeer

lekkers. Er is ook een grote 
halloweenkraam aanwezig. Dus 
als u nog iets nodig heeft om 
uw griezelige outfit mee af te 
maken, is dit de plek waar u 
moet zijn!

De kermis is ook weer in de 
stad. De najaarskermis staat dit 
jaar volledig in het teken van 
Halloween. Van 22 tot en met 
30 oktober kan iedereen genie-
ten van allerlei leuke en span-
nende attracties.

Meer informatie over deze 
activiteiten vindt u op 
www.zoetermeerisdeplek.nl/halloween.

Hoog Spel 
De voorstelling 
Hoog Spel draait 
om moord en de vraag wie het 
gedaan heeft. Was het degene 
met het mes in zijn hand? De 
echtgenote? Of toch de buur-
man met zijn vreemde trekjes? 
De voorstelling zit vol humor 
en spanning. Johnny 
Kraaijkamp, Trudy Labij, Doris 
Baaten en Thijs Prein spelen de 
hoofdrollen.

Kaartverkoop
Kaarten zijn te koop via 
www.stadstheater.nl.

Foto David Menidrey 

‘The mist will always lift’. De foto van de 
week is van @ingridvanwageningen en is 

gemaakt in het Balijbos. Heeft u ook zo’n mooi 
plaatje van Zoetermeer? Deel ‘m dan op 
Instagram met #zoetermeerisdeplek. En mis-
schien staat uw foto hier dan volgende week!

De leukste 
activiteiten!
Dit is de plek.
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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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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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