
www.zoetermeer.nl Stadsnieuws: officiële publicatie van de gemeente Zoetermeer 29 december 2022

Haalbaarheidsonderzoek naar uitbreiding en modernisering 
SnowWorld Zoetermeer
SnowWorld Zoetermeer heeft plannen 
om uit te breiden en te moderniseren. 
De gemeente Zoetermeer doet in 2023 
een haalbaarheidsonderzoek naar de 
plannen van SnowWorld. Dat heeft 
het college op 20 december besloten. 
Het betrekken van de buurt en 
andere betrokkenen is een belangrijk 
onderdeel van het onderzoek.
 
Wijziging bestemmingsplan
De plannen van SnowWorld om uit te 
breiden en te moderniseren, passen niet 
binnen het huidige bestemmingsplan. 

Een bestemmingsplan geeft aan hoe de 
grond op een bepaalde locatie gebruikt 
mag worden en wat er op de grond 
gebouwd mag worden. Daarom moet 
er een procedure worden opgestart 
om het bestemmingsplan te wijzigen. 
SnowWorld wil de huidige accommodatie 
van binnen en buiten vernieuwen. Ook 
wilt SnowWorld graag uitbreiden met een 
hotel, een buitenspeelvoorziening, een 
indoor speeltuin en een kabelbaan.

In gesprek met de buurt
De gemeente organiseert in 2023 

meerdere bewonersbijeenkomsten. 
De buurt ontvangt hier in 2023 een 
uitnodiging voor. De gemeente weegt 
de meningen van de bewoners mee 
bij het nemen van een besluit. Het 
haalbaarheidsonderzoek wordt eind 
2023 afgesloten met een besluit door de 
gemeenteraad of er wel of niet gestart 
wordt met het proces tot het wijzigen van 
het bestemmingsplan en op basis van 
welke voorwaarden.
Meer informatie over het 
haalbaarheidsonderzoek vindt u op
www.zoetermeer.nl/nieuws.

Brugdeel boven de A12 wordt donderdag 
29 december vervangen 
Het deel van de Nelson Mandelabrug boven de A12 wordt weggehaald. Dit deel 
wordt vervangen door een tijdelijk brugdeel. De A12 bij Zoetermeer is daarom tot 
zaterdagochtend 31 december 8.00 afgesloten. Het advies aan reizigers is om de reis 
zorgvuldig te plannen en rekening te houden met extra reistijd. 

De vervanging van het brugdeel
Het gedeelte van de brug boven de 
A12, dat ongeveer 800 ton weegt, 
wordt donderdag opgetild en naar de 
zijkant gereden door twee speciale 
voertuigen. Ondertussen wordt een 
vervangend brugdeel teruggeplaatst op de 
leeggekomen plek van de brug. Wethouder 
Marijke van der Meer: ‘Als alles goed gaat, 
kan de brug op 15 januari weer in gebruik 
genomen worden. De brug ziet er dan 

wel heel anders uit, want het deel van de 
glazen kap boven de A12 komt voorlopig 
niet meer terug.’ 

Meer informatie 
Op www.zoetermeer.nl/nelsonmandelabrug 
vindt u nog veel meer informatie. Ook 
kunt u hier live meekijken met de 
werkzaamheden. Een webcam filmt de 
werkzaamheden 24 uur per dag. 

Verkoop vrije 
kavels aan de 
Hofwegenstraat
De lege kavel aan de Hofwegenstraat, 
dichtbij restaurant Hudson Zoetermeer, 
staat binnenkort te koop. De gemeente 
Zoetermeer verdeelt de kavel in negen 
delen. Al deze negen delen worden 
los van elkaar verkocht aan nieuwe 
eigenaren. Op de negen kavels kunt u 
een vrijstaand huis bouwen. 

Verkoopproces
Bent u geïnteresseerd in de koop van een 
kavel, of wilt u meer informatie? Ga dan 
naar www.kavelszoetermeer.nl.
U kunt zich tot en met 28 februari 
inschrijven. De kavels worden verloot door 
een notaris. Zo heeft iedereen die zich voor 
dezelfde kavel heeft ingeschreven een 
eerlijke kans. De loting vindt plaats op 2 
maart 2023. Hierna neemt de gemeente 
contact op met de gelote inschrijvers.

Planning 
Kopers van de kavel hebben 
vervolgens maximaal twaalf 
maanden de tijd om de plannen 
voor hun huis in orde te maken. Ook 
moeten ze een aanvraag voor een 
omgevingsvergunning indienen bij de 
gemeente Zoetermeer. Wanneer deze 
vergunning verstrekt is, kunnen kopers 
starten met de bouw. 

Winactie 
vleermuizenkast
Op 16 december zijn de eerste 
vleermuizenkasten uitgereikt aan 
prijswinnaars die meededen aan 
de isolatieactie van Energieloket 
Zoetermeer. We verlengen de winactie 
met een maand, tot 31 januari 2023. 
Via www.vleermuisplatformzoetermeer.
nl kunt u meedoen met de actie en wie 
weet hangt er dan in februari ook een 
kast aan uw gevel!

Een veilige jaarwisseling gewenst!
Overmorgen is het oudjaarsavond. We wensen u alvast een hele gezellige 
jaarwisseling. Politie, brandweer, team handhaving, vrijwilligers en extra 
beveiligers zijn actief om oud en nieuw zo veilig mogelijk te laten verlopen.

Afsluiten afvalcontainers en 
parkeergarages
Alle ondergrondse afvalcontainers en 
papiercontainers zijn afgesloten op 31 
december vanaf 16.00 uur en gaan de 
volgende ochtend weer open. Ook de 

twee gemeentelijke parkeergarages aan 
de Osylaan en onder het CKC worden 
afgesloten. De afvalbakken worden in 
heel Zoetermeer afgesloten of tijdelijk 
weggehaald om vuurwerkschade te 
voorkomen. 

Helpende Hens
Stookt u vuur in een vuurkorf of 
oliedrum? Zet de korf of drum stabiel 
op een laag zand. De gemeente 
reikt tegoedbonnen uit voor twee 
gratis zakken zand. U vindt een 
gebruiksaanwijzing om veilig te stoken 
én de tegoedbon verderop in deze krant 
op de themapagina van het Stadsnieuws 
over oud en nieuw.

Ervaart u overlast?
Ervaart u tijdens de jaarwisseling 
overlast? Of ontdekt u schade of een 
open vuur? Meld dit dan via 0900-8844. 
Bij spoed, grote branden en ernstige 
overlast belt u 112. De gemeente treedt 
hard op tegen mensen die overlast of 
schade veroorzaken of hulpverleners 
belemmeren in hun werk. We laten 
schade altijd betalen door de daders en 
doen altijd aangifte. 

Meer informatie over een veilige 
jaarwisseling vindt u op 
www.zoetermeer.nl/oudennieuw.

Fotograaf: Stefan Drukker

Fotograaf: Remco Koers
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Van de 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

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

Referendabele 
raadsbesluiten van 
19 december 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 12 januari 2023 een verzoek 
indienen om een referendum te houden. Als er geen 
verzoek is ingediend, treden de hieronder genoemde 
besluiten op 13 januari 2023 in werking.

•   Raadsbesluit Nota Onderhoud openbare ruimte, met 
uitzondering van besluitpunten 3 t/m 7.

•  Raadsbesluit Verbeteren dienstverlening Project 
aanpak achterstanden Wmo, met uitzondering van 
besluitpunten 2 t/m 4.

•  Raadsbesluit Gebiedsprogramma Wijkontwikkeling 
Meerzicht, met uitzondering van besluitpunten 2 en 3.

•  Raadbesluit Vervolg bezoekersregeling Stadshart, met 
uitzondering van besluitpunt 3. 

Raad met reces
In verband met de feestdagen is de gemeenteraad met 
reces 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.

Volgt u de raad al?
Facebook: GemeenteraadZoetermeer
Twitter: @raadzoetermeer  

De gemeenteraad wenst u 
een gelukkig en gezond 

nieuwjaar. 
Ook in 2023 zijn de 

raadsleden er voor ú!

Oud en nieuw moet natuurlijk 
feestelijk gevierd worden en 
waar kan dat beter dan in uw 
eigen stad? Heeft u nog geen 
idee wat u met oudejaarsavond 
wil doen? Hierbij wat tips!

Samen bowlen, gamen of skiën 
en meer
Wilt u samen met uw gezin of 
vrienden het jaar gezellig 
afsluiten? In Zoetermeer vindt 
u oneindig veel activiteiten. Zo 
kunt u disco bowlen in Dekker 

Sport, gamen in het Nationaal 
Videogame Museum en skiën 
in SnowWorld. Kortom, er is 
keuze genoeg!  

Oudejaarsavond vieren
Ook is er dit jaar een speciale 
vuurwerkshow voor kinderen. 
Deze show begint om 19.00 
uur. De reguliere vuurwerkshow 
begint om 23.45 uur. Beide 
shows vinden plaats aan het 
Dobbe-eiland.

Zoetermeer is de plek om oud 
en nieuw te vieren

Jongeren en oud en nieuw
Ook de jongeren kunnen zich 
in Zoetermeer goed vermaken! 
Zij kunnen onder andere 
naar Spetters en/of naar 
LITNYE2023 in SilverDome. 
Ook op 30 december kunnen 
de jongeren een feestje vieren. 
In 1892 Eten en Drinken is 
vanaf 23.00 uur een Pre New 
Years Eve Party en de entree en 
welkomstdrankje is gratis! 
Meer informatie over oude-
jaarsavond activiteiten in 
Zoetermeer vindt u op 
www.zoetermeerisdeplek.nl.

Citymarketing Zoetermeer 
wenst u fi jne dagen en een 
gelukkig 2023 toe. 

Vuurwerkshows Dobbe-Eiland

Er zijn dit jaar twee vuurwerk-
shows! Vanaf 19.00 uur is er op 
de Markt een grote vuurwerk-
show speciaal voor kinderen. 
Geniet van muziek, bekijk het 
jaaroverzicht op een video-
scherm en er is een aftelmo-
ment. Het vuurwerk wordt 
vanaf het Dobbe-eiland afge-
stoken. Gaat u liever naar de 
reguliere vuurwerkshow? Kom 
dan om 23.45 naar de Markt 
om samen af te tellen en het 
jaar spectaculair af te sluiten. 

Toegang is gratis.
Bron foto: Pexels

De foto van de week is gemaakt van de 
vuurwerk demoshow van afgelopen week. 

Deze mooie foto is gemaakt door @rfgfi reworks. 
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.

31
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 
vrĳ etĳ dsbesteding, woonplezier, 
wilt ondernemen of studeren: 
Zoetermeer is de plek!

WK 52

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!

29 - DEC - 2022

Foto: Stefan Drukker.



Nieuwe berging voor hertenkamp Rokkeveen
Het hertenkamp aan het Lakpad in 
de wijk Rokkeveen is een unieke plek 
in Zoetermeer voor jong en oud. De 
berging is na een flinke storm begin 
dit jaar vervangen voor een nieuw, 
onderhoudsvriendelijk exemplaar. Vorige 
week overhandigde wethouder Marijke 
van der Meer de sleutel aan vrijwilligers 
en betrokkenen. 
 
Het kamp heeft een bijzondere oorsprong. 
‘Een deel van de grond waarop de wijk 
Rokkeveen is gebouwd was oorspronkelijk 
van de familie Kneppers’, vertelt wethouder 
Van der Meer tijdens haar toespraak. 
‘De grond is aan de gemeente verkocht. 
Voorwaarde was dat de herten die de 
familie als hobby hield een plek zouden 
krijgen in een hertenkamp.’ En zo 
geschiedde. 

Lester is alweer enige tijd beheerder 
van het hertenkamp en zorgt samen 
met vrijwilliger Wesley voor de herten en 
hun onderkomen. Jacqueline houdt de 
gezondheid van de dieren in de gaten. 
‘Het dak was mede door de storm begin 
dit jaar aan vervanging toe. Ik ben erg blij 
dat we nu beschikken over een nieuwe, 
onderhoudsvriendelijke berging.’ Een plek 
als dit is volgens de wethouder van groot 

belang voor de wijk. ‘Hier komen mensen 
samen en ontmoeten elkaar.’
Lester en Wesley hebben een groot 
hart voor dieren. Lange tijd had Lester 
zelfs een eigen dierenwinkel. Zoals hij 
het zelf omschrijft: ‘Ons hart en nieren 
leggen tussen de dieren.’ Als hij op het 
hertenkamp is, maakt hij graag een praatje 
met de bezoekers. De eieren van de kippen 
geeft hij graag weg aan de bewoners 

tegenover het 
kamp. ‘We hebben 
momenteel drie herten 
en één mannetje’, 
vertelt hij. ‘Vorig jaar is 
Harry de Bok overleden door 
verkeerd voedsel wat bezoekers 
over het hek hadden gegooid. Sinds kort 
is er een nieuwe bok. Die heet Robin en 
is vernoemd naar een medewerker van 

wijkaannemer Van der Spek die ons vaak 
helpt en de nieuwe bok heeft geregeld.’ 
Wethouder Van der Meer vindt dat de 
overige dieren ook een naam verdienen. Ze 
doopt ze ter plekke als Michelle, vernoemd 
naar onze burgemeester Michel Bezuijen 
en als Jacqueline, naar de medewerker 
van de Balijhoeve. Het derde hert noemt ze 
Marijke, vernoemd naar zichzelf. 

Het hertenkamp is erg populair. Zo vertelt 
een buurtbewoonster: ‘Ik ben allergisch 

en astmatisch, maar ik kan 
vanuit mijn raam mijn ‘eigen’ 

huisdieren zien zonder 
dat ik er last van heb.’ 

Bezoekers willen de 
dieren soms voeren 
en gooien de gekste 
dingen over het 
hek. ‘Dat is echt 
niet nodig en soms 
zelfs gevaarlijk voor 

de dieren zelf’, vertelt 
Lester. ‘Ze komen niets 

te kort. Een appeltje, 
een wortel of wat schilletjes 

kunnen geen kwaad. Als je twijfelt 
kun je het altijd even aan ons vragen. Zo 
lopen de dieren geen risico, en kunnen we 
er nog lang van genieten.’
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Vrijwilligers Lester van Eijken en Wesley Hermans, wijkaannemer 
Robin van Domselaar, medewerker Balijhoeve Jacqueline van der 
Elst en wethouder Marijke van der Meer.



Op zaterdag 7 januari kan uw kerstboom 
zomaar een mooie prijs opleveren. 
Het enige wat u hoeft te doen is uw 
kerstboom tussen 13.00 en 16.00 uur in 
te leveren bij een van de verzamelpunten 
in de stad. U krijgt een mandarijn en 
een lootje per boom en maakt kans op 
mooie prijzen zoals een Nintendo Switch 
en een diner- of theaterbon. 

Mooie, nieuwe bestemming
Ook dit jaar wil de gemeente Zoetermeer 
graag dat u uw kerstboom apart inlevert. 
De bomen krijgen dan een mooie, nieuwe 
bestemming. Alle verzamelde bomen gaan 
naar het afvalbrengdepot van de gemeente, 
waar zij worden versnipperd. Vervolgens 
gaan de snippers naar een recyclingbedrijf 
dat er compost van maakt. Wat dan nog 
overblijft wordt verwerkt tot biomassa om 
energie op te wekken. 

Inleverpunten kerstbomenactie  
en loting
Op zaterdag 7 januari van 13.00 tot 
16.00 uur vindt u een inzamelpunt op 
verschillende locaties. De inleverpunten 
staan hiernaast. De winnende 

nummers worden donderdag 12 januari 
bekendgemaakt in deze krant en op 
zoetermeer.nl/kerstbomenactie. Zit u bij de 
winnaars? Dan kunt u contact opnemen 
met de klantenservice van de dienst 
Afvalinzameling aan de Argonstraat via  
14 079 (optie 2).  

Lever uw kerstboom in en win!

Inzamelpunten
Noordhove
• Lijnbaan, tussen de gymzaal en Albert Heijn

Seghwaert
• Patrijzenveld, parkeerplaats achter 

winkelcentrum Leidsewallen
• Gaardedreef, bij viaduct Australiëweg

Buytenwegh De Leyens
• Hitchcockstrook 24, Ora et Labora
• César Franckrode, bij Muzieklaan

Dorp
• Piet Heinplein, parkeerplaats

Driemanspolder
• Clauslaan, parkeerplaats scholen

Meerzicht
• Eesterwaard, parkeerplaats onder het spoor

Rokkeveen
• Winkelcentrum De Vlieger, parkeerplaats 

(Groen-blauwlaan)
• Winkelcentrum Rokkeveen, parkeerplaats 

(zijde Samanthagang)
• Ogeahout (zijde Houtsingel)

Oosterheem
• Hodenpijlstraat, Multifunctioneel Centrum
• Lenastroom, bij grasveld ter hoogte van 

kinderspeelveld
• Shetland, bij het tunneltje onder de 

Randstadrail halte
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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.

Een veilige 
jaarwisseling? 
Daar zorgen we
samen voor!
Overmorgen is het zover. Dan kunnen we oud en nieuw 
weer als vanouds met elkaar vieren. Met dit jaar twee 
vuurwerkshows op de Markt en het jongerenfeest 
in SilverDome. Burgemeester Michel Bezuijen: ‘Ik 
wens u alvast een hele gezellige jaarwisseling. Politie, 
brandweer, Team Handhaving, vrijwilligers en extra 
beveiligers zijn actief om oud en nieuw zo veilig 
mogelijk te laten verlopen.’

‘De gemeente, hulpdiensten, onze handhavers en vele 
andere partners in de stad hebben hun handen vol tijdens 
de jaarwisseling en zéker ook in de dagen voorafgaand. 
De buurtpreventieteams ‘Wijk-en-Agent-Samen’ helpen 
mee als extra oren en ogen in de stad. Ik ben allen die 
zich inzetten voor een veilige jaarwisseling in onze stad 
zeer erkentelijk. Ik reken op alle Zoetermeerders dat de 
jaarwisseling op een veilige en mooie manier wordt gevierd’.
Aldus burgemeester Michel Bezuijen.

Ervaart u overlast?

Ervaart u tijdens de jaarwisseling 
overlast? Of ontdekt u schade 
of een open vuur? Meld dit dan 
via 0900-8844. Bij spoed, grote 
branden en ernstige overlast 
belt u 112. De gemeente treedt 
hard op tegen mensen die 
overlast of schade veroorzaken 
of hulpverleners belemmeren in 
hun werk. Burgemeester Michel 
Bezuijen: ‘Overlastgevers en 
raddraaiers zullen we stevig 
aanpakken, want van onze stad 
en onze hulpverleners blijf je af. 
We verhalen schade altijd op de 
daders en doen altijd aangifte.’ 
Meer informatie over een veilige 
jaarwisseling vindt u op 
www.zoetermeer.nl/oudennieuw.

Verwijderen brandbaar 
materiaal
Het stoken van een vuur in een 
vuurkorf of oliedrum is toegestaan 
in Zoetermeer, mits u dat veilig 
doet volgens de richtlijnen van de 
Helpende Hens. Een open vuur op 
straat is verboden. Om dat zoveel 
mogelijk te voorkomen, verwijdert 
de gemeente brandbaar materiaal, 
dat rondslingert in de stad. De 
WAS-teams helpen mee. Ook u 
kunt meehelpen. Laat in uw tuin 
geen brandbaar materiaal liggen en 
zet uw afvalcontainers binnen. Ziet 
u dat er ergens in uw wijk brandbare 
materialen worden opgeslagen? 
Meld dit dan bij team Handhaving 
via telefoonnummer 14 079.

Dansend het nieuwe jaar in met 
LITNYE2023

‘3, 2, 1 …. Gelukkig nieuwjaar!’ Iedereen tussen de 16 
en 23 jaar is van harte welkom om dansend het nieuwe 
jaar in te gaan tijdens het jongerenfeest LITNYE2023 in 
SilverDome. Het feest vindt plaats tijdens nieuwjaarsnacht 
van 0.30 uur tot 6.00 uur.

Twee grote vuurwerkshows 
met oud en nieuw
Speciaal voor kinderen vanaf 19.00 uur

31 december
23.30 uur - 0.15 uur
Kom op zaterdag 31 december om 23.30 naar 
de Markt in Zoetermeer om gezamenlijk af te 
tellen naar het nieuwe jaar en te genieten van een 
spetterende vuurwerkshow.
Voorafgaand aan het aftelmoment ziet u op 
videoschermen het Zoetermeers jaaroverzicht. Het 
vuurwerk wordt om middernacht afgestoken vanaf 
het Dobbe-eiland.

Vuurwerkshow voor kids
19.00 - 19.45 uur
Dit jaar is er voor het eerst een grote 
vuurwerkshow voor kinderen. Kom op zaterdag 
31 december om 19.00 uur naar de Markt. 
Geniet met het hele gezin van een spectaculaire 
vuurwerkshow.  
Er is muziek, een jaaroverzicht op videoschermen 
en een speciaal aftelmoment. Kinderen krijgen 
een gratis schuimrubberen ledstick, zolang de 
voorraad strekt. 

Kijk ook op www.zoetermeer.nl/oudennieuw

Foto: Stefan Drukker
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