
Nelson Mandelabrug weer open
Na 55 dagen afgesloten te zijn geweest, 
is de Nelson Mandelabrug weer volledig 
in gebruik. Fietsers en voetgangers 
kunnen er weer overheen. Scooters en 
brommers zijn niet toegestaan op de 
brug. Ook NS-station Zoetermeer en 
RandstadRail-halte Driemanspolder zijn 
weer in gebruik. 

Wethouder Marijke van der Meer opende 
op 26 januari, 18.45 uur de brug. Om 
19.04 uur stopte de eerste trein op station 
Zoetermeer. De eerste reizigers werden 
er door wethouder Ingeborg ter Laak 
verwelkomd met koeken. Er werd gelijk 
weer druk gebruikgemaakt van de brug 
door voetgangers en fietsers.

Werkzaamheden
De werkzaamheden voor de ondersteuning 
van de brug zijn klaar. Nu wordt er nog 
gewerkt aan het aanpassen van de 

Zuidweg, het herstellen van het NS-perron 
richting Den Haag en de werkterreinen. 
Zolang dit nog niet klaar is, stoppen er nog 
geen bussen bij de bushalte langs de A12 
en zijn in Rokkeveen bij Station Zoetermeer 
de tijdelijke bushaltes nog in gebruik. 
Ook het afgesloten deel van het fietspad 
Nootdorpsepad zal in de loop van februari 
weer open gaan. 
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De heer Van 
Rooijen verrast 
met een 
Koninklijke 
onderscheiding

De heer R. (Rene) van Rooijen uit 
Zoetermeer ontving zaterdagavond 
28 januari 2023 een Koninklijke 
onderscheiding uit handen van de 
burgemeester van Lansingerland. De 
benoeming tot Lid in de Orde-Nassau 
kreeg de heer Van Rooijen voor zijn 
lange en vrijwillige inzet voor diverse 
verenigingen en stichtingen, waaronder 
Muziekvereniging Concordia in  
Bergschenhoek, Muziekvereniging 
Kunst en Vriendschap uit Zoetermeer 
én de Stichting Zuid-Holland Fanfare 
Orkest. De heer Van Rooijen woont 
in Zoetermeer, maar omdat zijn 
verdiensten grotendeels plaatsvinden 
in Lansingerland reikte Pieter van 
de Stadt, de burgemeester van 
Lansingerland, de Koninklijke 
onderscheiding uit. 
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Nieuwe 
laadpaallocaties 

Rijdt u (binnenkort) in een elektrische 
auto en heeft u geen mogelijkheid om 
te laden op eigen terrein? De gemeente 
heeft het aantal locaties voor openbare 
laadpalen voor elektrische auto’s in 
Zoetermeer uitgebreid met 128 nieuwe 
plekken. Dit betekent dat iedere 
inwoner binnen 250 meter van zijn 
of haar huis een elektrische auto kan 
opladen. Op 
www.zoetermeer.nl/elektrischvervoer 
kunt u een openbare laadpaal 
aanvragen. Op de website staat een 
plattegrond met alle laadpaallocaties 
in de stad. Ook de 128 nieuwe locaties 
staan er op. U ziet op de plattegrond 
of er al een laadpaallocatie bij u in de 
buurt is en welke u kunt aanvragen.

Samen met inwoners
Inwoners hebben vorig jaar via 
doemee.zoetermeer.nl kunnen reageren 
op de nieuwe laadpaallocaties. De 
gemeente heeft naar aanleiding van de 
reacties een aantal locaties geschrapt 
en een aantal verplaatst. De gemeente 
plaatst de laadpalen op aanvraag

‘Toegankelijkheidsraad steeds vaker al in een vroeg 
stadium betrokken’
De Toegankelijkheidsraad Zoetermeer (TR) heeft als missie om Zoetermeer zo toegankelijk mogelijk te maken voor 
inwoners of bezoekers met een beperking. Zij geven de gemeente gevraagd en ongevraagd advies. In de raad zitten 
inwoners met ervaringskennis. Koos Graniewski vertegenwoordigt binnen de TR de categorie ‘kwetsbare ouderen’. 

‘Vanuit de Jury Toegankelijkheidsprijs 
werd ik tot lid van de TR benoemd’, 
vertelt hij. ‘Daarbij kan ik mijn kennis en 
ervaring als jurist en bestuurskundige 
inbrengen. Met de achterban onderhoud 
ik nauw contact.’
Graniewski merkt dat de 

Toegankelijkheidsraad steeds vaker al in 
een vroeg stadium betrokken wordt. ‘In 
het verleden werden we soms pas aan 
het eind betrokken als iets al uitgevoerd 
was. Gelukkig is dat nu anders.’ Zo werd 
de TR direct vanaf het begin al betrokken 
bij de plannen voor het nieuwe zwembad. 
Met goed resultaat. ‘Het nieuwe 
zwembad wordt een van de eerste 
zwembaden in Nederland met een aparte 
wachtruimte voor hulphonden’, vertelt 
Graniewski enthousiast. 

Wonen
Ook wonen is een hot item voor de TR. 
‘We zouden graag zien dat alle nieuw te 
bouwen woningen levensloopbestendig 
worden gemaakt. Dat is altijd voordeliger 

dan aanpassingen achteraf.’ Ook zouden 
er wat de TR betreft meer sociale 
woningen gebouwd mogen worden. 
‘Samen met woningcorporaties kijken we 
naar mogelijkheden om de doorstroom 
op de woningmarkt te bevorderen. Zij zijn 
een van de weinigen die op dat gebied 
nog iets kunnen betekenen.’

Verbeteringen
De TR trekt regelmatig de wijken in om 
te kijken naar verbeteringen. Als u zelf 
iets opmerkt kunt u dit doorgeven aan de 
Toegankelijkheidsraad. Meer informatie 
vindt u op 
www.toegankelijkheidsraadzoetermeer.nl.  
Hier leest u ook het hele interview met 
Koos Graniewski.

Tweede vestiging Geldpunt

Het Geldpunt opent op 9 februari een 
tweede vestiging. Tot nu toe konden 
Zoetermeerders met vragen en zorgen 
over geld terecht bij het Geldpunt in 
Seghwaert. Vanaf volgende week kan 
dit ook in Buytenwegh. De tweede 
vestiging komt aan de Teldersrode 25. 
Iedere donderdag tussen 13.00 uur en 
15.00 uur kunnen inwoners hier zonder 
afspraak terecht.

Het Geldpunt is een initiatief van 
inZet, gesteund door de gemeente 
Zoetermeer. Hier kunnen alle 
Zoetermeerders op een laagdrempelige 
manier praten over geld. Op 
www.inzet-indewijk.nl/geld-en-
administratie is meer te vinden over het 
Geldpunt en de manieren om contact 
op te nemen.
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Entree, the world of Esports! 
Kom op 11 en 12 februari naar Club 
Entree en maak kennis met de wereld 
van Esports en Gaming! Jongeren, 
tieners en volwassenen ontdekken 
tijdens dit evenement wat gaming op 
topniveau precies inhoudt. Er komt 
veel meer bij kijken dan u denkt. Een 
Esportsatleet moet topfit zijn, mentaal 
én fysiek! 

Ontdek en ervaar Esports
Zoetermeer staat vooraan als het gaat om 
Esports. Al meer dan 40 Esportsatleten 
van organisatie A One Man Army Esports 
(AOMA) vertegenwoordigden Zoetermeer 
op nationaal en internationaal topniveau. 
AOMA geeft tijdens ‘The World of 
Esports’ lezingen en workshops om u 
de fijne kneepjes van het vak te leren. 
Ook zet de organisatie zich in om de 
vooroordelen rondom gamen weg te 

nemen. Want Esports en Gaming wordt 
in Nederland vaak nog niet op dezelfde 
waarde geschat als traditionele sporten. 
Daardoor kan het toptalenten ontbreken 
aan de juiste begeleiding.

Programma
Op zaterdag 11 februari tussen 14.00 
en 19.30 uur en op zondag 12 februari 
tussen 13.00 en 17.30 uur bent u welkom 
bij Club Entree, Boerhaavelaan 33 in 
Zoetermeer. Er is voldoende gelegenheid 
om te gamen. Ontdek nieuwe spellen 
en ervaar dat gamen een heel sociale 
en leerzame hobby is. Wilt u deelnemen 
aan één van de toernooien? Schrijf 
u dan in bij binnenkomst. Er zijn ook 
wedstrijddemonstraties, meet-ups met de 
professionele spelers en  lezingen. Bekijk 
het hele programma op 
www.entreezoetermeer.nl.

ENTREE, 
THE WORLD
OF ESPORTS
ESPORTS & GAMING
informatieve workshops 
talentontwikkeling
sportsimulatie

ENTREEZOETERMEER.NL
KANTJEBOORD.com
AOMAESPORTS.COM

ZA. 11 & ZO. 12 FEBRUARI
CLUB ENTREE | BOERHAAVELAAN 33 | ZOETERMEER
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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
Alleen op afspraak 
Engelandlaan 502

  www.zoetermeer.nl/afspraakmaken

 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

Maandag 6 februari commissievergaderingen
Op maandagavond 6 
februari 2023 vergaderen de 

raadscommissies. De commissie Plenair begint 
om 19.30 uur in de raadzaal. Om 20.10 uur 
starten de raadscommissies Stad (raadzaal) en 
Samenleving (commissiezaal). U bent van harte 
welkom om deze vergaderingen te volgen vanaf 
de publieke tribune. Ook kunt u meekijken via de 
internetuitzending. 

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 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?
 GemeenteraadZoetermeer 
 @raadzoetermeer

Op zondag 5 februari 2023 is 
er een nieuwe wintereditie van 
Gluren bij de Buren in 
Zoetermeer. Bij deze achtste 
editie van het huiskamerfestival 
zijn er tal van optredens te zien 
in allerlei huiskamers verspreid 
over de gemeente. Geniet 
gratis van optredens van bal-
letdansers, punksterren, klein-

kunstenaars en andere 
podiumbeesten. 

Huiskamerfestival
Gluren bij de Buren is een 
uniek festival dat podiumkun-
stenaars de kans geeft om in 
een intieme setting op te tre-
den voor een lokaal publiek. 
Op elke deelnemende locatie 

Gluren bij de Buren
geeft een lokale act drie korte 
optredens van 30 minuten 
tussen 12.00 en 17.00 uur. 

Locaties van de optredens
Het is niet nodig om te reser-
veren voor de optredens. Alle 
optredens en locaties in 
Zoetermeer staan op 
www.glurenbijdeburen.nl/
programma/zoetermeer. Daar 
kunt u ook een persoonlijke 
route samenstellen om te 
delen met vrienden, familie en 
buren. 
Wilt u meer weten over deze 
activiteiten, of ontdekken wat 
er nog meer te doen is 
Zoetermeer? Op 
www.zoetermeerisdeplek.nl 
staan nog veel meer tips!

Concert AJ Plug
Zangeres AJ Plug 
(Alexandra 
Jolanda) wordt gezien als één 
van de meest indrukwekkende 
blues-rock vrouwen uit 
Nederland. Haar album ‘Killer 
King’ werd uitgeroepen tot 
Beste Blues Album 2021, uit-
gereikt door de Dutch Blues 
Foundation. 
AJ Plug is live te bewonderen 
op zondag 5 februari. Dan 
treedt ze op in Poppodium 
Boerderij. Tickets zijn te koop 
op www.poppodiumboerderij.nl 
of aan de kassa.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op  
www.zoetermeerisdeplek.nl/
ajplug 

De foto van de week is gemaakt bij de 
Zoetermeerse Plas. Deze prachtige foto is 

gemaakt door @ellen_keizer. 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.

5
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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!

WK 5

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!

2 - FEB - 2023

Raad kijkt terug op inspirerend en 
positief gesprek over ziekenhuiszorg

De gemeenteraad is zeer betrokken bij de zorg in Zoetermeer. Om die 
reden heeft de raad vorige week met landelijke, regionale en lokale 
experts gesproken over de ontwikkelingen in de ziekenhuiszorg in 
Nederland en de situatie in Zoetermeer. Tijdens dit -niet politieke- 
rondetafelgesprek stelden raadsleden niet alleen vragen, maar 
luisterden vooral ook naar de inbreng van de vele deskundigen.

Voor de gemeenteraad was het uniek om met veel verschillende 
vertegenwoordigers uit het zorgveld over het thema te praten. Het was 
een inspirerende avond waarin de raad veel informatie heeft gekregen.
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Jacelina Offereins – Bos heeft een milieueiland geadopteerd

‘Het is een kleine moeite en hard nodig’
Veel mensen ergeren zich enorm aan 
zwerfvuil in hun omgeving. Door een 
milieueiland te adopteren helpt u 
actief mee om uw omgeving schoon 
te houden. Sinds de introductie 
van dit initiatief eind vorig jaar zijn 
al verschillende milieueilanden 
geadopteerd. Jacelina Offereins – Bos 
legt uit wat de voordelen zijn.

De familie Offereins woont al jaren tot volle 
tevredenheid in de wijk Meerzicht. Een 
minpuntje: het zwerfvuil op straat. ‘We 
zitten vlak bij een school en een strook 
parkeerplaatsen die grenzen aan een 
groenstrook’, vertelt Jacelina opgewekt. 
‘Daar is veel zwerfafval te vinden. Omdat ik 
mij hier erg aan stoor, loop ik wekelijks met 
een grijper en een vuilniszak mijn rondje 
door de buurt om alles weer op te ruimen.’ 
En dat is hard nodig. ‘Ik kom wekelijks met 
een volle vuilniszak thuis. Gelukkig ben ik 
niet de enige en zijn er meer mensen in de 
buurt die een handje helpen.’

Direct enthousiast 
Toen Jacelina in de krant las dat ze 
een milieueiland kon adopteren was ze 
direct enthousiast. ‘Ik verbaas me er 
regelmatig over wat mensen allemaal op de 
milieueilanden achterlaten’, legt Jacelina 
uit. Als u een milieueiland adopteert, krijgt 
u van de gemeente Zoetermeer een bezem, 
handschoenen, vuilniszakken, een grijper, 

de sleutel van de containers én een uitleg 
hoe het allemaal werkt. ‘Als iets klemzit, 
kan ik dat via de achterkant eenvoudig 
oplossen.’

Scheiden is zo simpel 
‘Spullen die naast de containers staan 
kan ik alsnog in de containers gooien. Zo 
blijft de buurt schoon.’ Naast daadkracht 

is er nog een eigenschap die kan helpen. 
‘Je moet soms best mondig zijn. Mensen 
hebben soms geen idee wat er wel en niet 
bij het afval hoort, of gooien alles door 
elkaar in een bak terwijl scheiden zo simpel 
is. Het staat duidelijk op de containers. Als 
ik zie dat mensen iets achterlaten wat er 
niet hoort, spreek ik ze er op aan. Als ik in 
een vuilniszak een adres vind dan vraag ik 
de bewoners de zak alsnog op te ruimen.’

Gemeenteapp
Een handig hulpmiddel is de gemeenteapp 
die makkelijk op uw telefoon te plaatsen 
is. ‘Als een van de containers onverhoopt 
vol is dan kunt u dat snel en eenvoudig 
via de app melden. Meestal krijgt u binnen 
een uur een reactie terug en wordt het 
opgelost.’ Het scheiden van afval begint al 
bij Jacelina thuis. ‘We hebben verschillende 
bakken voor karton, glas, gft en restafval. 
Zo kunnen we het direct naar de juiste 
container brengen.’ Jacelina krijgt veel 
positieve reacties van haar buurtbewoners. 
‘Ik vind het de normaalste zaak van de 
wereld dat je je rommel opruimt. Het is 
een kleine moeite en iedereen wil toch 
in een schone buurt wonen? Wat dat 
aangaat zouden best meer mensen hun 
verantwoordelijkheid mogen nemen.’

Afval scheiden doet u zo!
Gooi uw afval gescheiden weg. Dan 
kunnen we er weer nieuwe stoffen van 
maken. Maar wat hoort nu in welke 
bak? Waar moeten de cups van de 
waxinelichtjes in? Een deodorant 
spuitbus? Of dat sinaasappelnetje?  
Op afvalscheidingswijzer.nl van Milieu 

Centraal ziet u precies wat in welke bak 
hoort. U kunt een zoekwoord intikken of 
op een categorie kijken. Als u de app op 
uw smartphone zet, heeft u de juiste 
info altijd bij de hand. Dat is nog eens 
handig!

Ook een milieueiland 
adopteren? 
Wij helpen u graag om de omgeving 
van het milieueiland schoon te houden. 
Daarom krijgt u van de gemeente:
• Een prikker, werkhandschoenen, 

vuilniszakken en een bezem om klein 
(zwerf)afval dat naast de container ligt 
op te ruimen.

• Een sleutel om de container vanaf 
de achterkant te openen om 
verstoppingen te verhelpen.

• Een telefoonnummer waarmee u 
meteen een kapotte container of een 

gevaarlijke situatie kunt melden. Bij 
een gevaarlijke situatie moet u denken 
aan scherpe voorwerpen (glas) of 
schadelijke stoffen. Deze meldingen 
handelt de gemeente zo snel mogelijk 
af.

• Uitleg over het verhelpen van 
verstoppingen in de containers.

Op zoetermeer.nl/milieueiland-adopteren 
ziet u welke milieueilanden er nog 
beschikbaar zijn.
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