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Veteranen, bedankt!
Afgelopen zaterdag 25 juni bedankte
Zoetermeer haar veteranen tijdens
de Veteranenavond. Het werd een
feestelijke avond met een uitgebreid
programma, waaronder een defilé
met historische en moderne militaire
voertuigen. Langs de route juichten
mensen de veteranen toe terwijl zij
schuilden voor de regen. Het defilé
reed vanaf de Buytenparklaan naar de
Markt. Daar verwelkomde en bedankte
burgemeester Bezuijen hen. De
Veteranenavond trok ondanks de regen
veel bezoekers.

gemeente de Zoetermeerse veteranen die
zich, nu en in het verleden, hebben ingezet
voor de vrede. In Zoetermeer wonen
ongeveer 650 geregistreerde veteranen.
Vijftig van hen zijn in actieve dienst.
Zoetermeer organiseert de Veteranenavond
jaarlijks vanaf 18.30 uur. Zo heeft iedereen
ook de gelegenheid om overdag de
Veteranendag in Den Haag te bezoeken.

Zomerpret in
Zoetermeer
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Veteranendag
Ieder jaar vieren we in Nederland op de
laatste zaterdag in juni Veteranendag.
Tijdens deze dag staan we stil bij de inzet
van Nederlandse militairen in verschillende
delen van de wereld, van de Tweede
Wereldoorlog tot nu. Zij zijn te herkennen
aan een speciaal veteraneninsigne.
Maatschappelijke erkenning,
herkenning en waardering
voor hun inzet staat deze
dag centraal.

Gemeentepenning
uitgereikt

Drukte bij aanvraag reisdocumenten

Zo helpt u mee
Maakt u een nieuwe afspraak? Vergeet
dan niet uw oude afspraak te annuleren.
Zo kunnen we op dat moment iemand
anders helpen. Ga ook voorbereid naar
uw afspraak. Op www.zoetermeer.nl

Burgemeester Michel Bezuijen
reikte tijdens de Zoetermeerse
Veteranenavond, de zilveren
gemeentepenning uit aan
Zoetermeerder Peter Mallee. Peter
ontving de gemeentepenning voor
zijn vrijwillige en langdurige inzet voor
de werkgroepen die actief zijn voor
Veteranenavond en voor de 4 mei
herdenking in Zoetermeer.

vindt u wat u moet meenemen voor uw
aanvraag. Zo voorkomt u dat u voor niets
naar het stadhuis komt en een nieuwe
afspraak moet maken.
Paspoort nodig?
Stel uw aanvraag voor een paspoort
of rijbewijs nog even uit als deze nog
langere tijd geldig is. Tenzij u plannen
heeft om een verre reis te maken. In
sommige landen is een reisdocument
nodig dat nog minimaal 6 maanden
geldig is.

Werken aan de weg Oostweg
Het asfalt, de viaducten en de
verkeerslichten aan de Oostweg zijn
toe aan verbetering. Daarom vinden er
werkzaamheden plaats van 8 juli 20.00
uur tot en met 25 juli 2022 6.00 uur. In
deze periode sluit het gedeelte van de
Oostweg tussen Maximaplein en Zuidweg
in beide richtingen. Ook de op- en afritten
naar de A12 zijn afgesloten.

De zomervakantie staat weer voor de
deur. Ook deze vakantie is er weer
genoeg te doen voor de Zoetermeerse
jeugd. Zo organiseert de afdeling sport
onder andere een springkussenfestijn,
Speelmeer gaat on tour naar Funzone
en Speelboerderij Het Buitenbeest
organiseert leuke zomeravonden!
Benieuwd naar het complete aanbod?
Neem een kijkje op
www.zoetermeer.nl/vakantiefolder.

Verkoop of
verhuur vastgoed
gemeente

Veteranenavond
Tijdens de
Veteranenavond
bedankt de

Op het moment is het erg druk bij de
publieksbalies, omdat veel inwoners hun
reisdocument nu verlengen. Het kan zelfs
zes tot acht weken duren voordat u aan
de beurt bent. U kunt zelf een steentje
bijdragen om de drukte te verminderen.
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Omleidingen verkeer
Verkeer richting Den Haag wordt tijdens
de werkzaamheden omgeleid naar de
oprit van de Afrikaweg. Dit gebeurt via
Zuidweg of Australieweg, Europaweg en
Afrikaweg. Verkeer van en in de richting
van Utrecht rijdt naar de op- en afritten
van Bleiswijk via de Nieuwe Hoefweg/
Australieweg/Europaweg. U vindt de
omleidingsroutes op de borden langs de
weg.
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De gemeente verkoopt of verhuurt
regelmatig eigen vastgoed, zoals
woningen en bedrijfsgebouwen. Ook
geeft de gemeente onderdak aan
maatschappelijke organisaties en geeft
zij grond uit in erfpacht. De term die
we hiervoor gebruiken is ‘uitgifte van
vastgoed’. Gemeenten zijn verplicht
hun uitgiften van eigen vastgoed onder
andere te publiceren op de gemeentelijke
website. Wilt u weten welke er op de
planning staan in Zoetermeer?
Kijk dan op
www.zoetermeer.nl/verkoop-of-verhuurvastgoed-gemeente.

Coronaprik
nodig?
Wilt u een coronaprik? Dat kan vanaf
nu alleen nog op de priklocatie aan de
Boerhaavelaan. U kunt daar een eerste,
tweede, booster- of herhaalprik halen op
maandag en dinsdag van 10.00 tot 15.00
uur. Voorheen konden Zoetermeerders
ook terecht op woensdag in het
Stadhuis-Forum voor een coronaprik.
In de zomer is deze prikpost gesloten.
Als het nodig is omdat er te veel
besmettingen zijn en er meer prikken
moeten worden gezet schaalt de GGD
weer op.

Van de gemeenteraad
Raadsvergadering op 4 juli
Op maandagavond 4 juli neemt de gemeenteraad
besluiten in de raadsvergadering. U bent van harte
welkom deze vergadering te volgen vanaf de publieke
tribune. Ook kunt u meekijken via de internetuitzending.
De vergadering vindt plaats in de raadzaal van het
Stadhuis en begint om 19.30 uur.
Onderwerpen en internetuitzending
Bekijk de meest actuele agenda en bijbehorende stukken
in de kalender in het raadsinformatiesysteem iBabs
op www.zoetermeer.nl/gemeenteraad. Hier kunt u de
vergadering ook live volgen via internet of terugkijken
(ook met ondertiteling) op een moment dat het u uitkomt.

Spreekrecht
Het is mogelijk om gebruik te maken van het spreekrecht.
Aanmelden voor het spreekrecht kan tot op de dag van
de vergadering uiterlijk tot 12.00 uur. U kunt hiervoor
een e-mail toesturen aan griffie@zoetermeer.nl. Er wordt
dan contact met u opgenomen. Wilt u inspreken? Meer
informatie vindt u op www.zoetermeer.nl/gemeenteraad
onder ‘Denk & doe mee’.

U kunt hiervoor het beste de persoon zelf of de fractie
benaderen. Alle contactgegevens vindt u op
www.zoetermeer.nl/gemeenteraad. Meldt u zich hier
ook aan voor de nieuwsbrief van de raad. Dan ontvangt
u na elke raadsvergadering het laatste nieuws over de
besluiten van de gemeenteraad per e-mail. Tenslotte is de
gemeenteraad er voor u!

Denk & doe mee
Als u niet in beeld wilt komen tijdens het inspreken, kunt u
de gemeenteraad een brief of e-mail sturen via
griffie@zoetermeer.nl. Raadsleden denken graag met
u mee. Voor een persoonlijk gesprek kunt u altijd
een afspraak maken met een van de raadsleden,
commissieleden of fracties.

Volgt u de raad al?
GemeenteraadZoetermeer
@raadzoetermeer
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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

Meldpunt Bezorgd, tijdens kantooruren
088 - 900 4000

Wegwerkzaamheden
	www.zoetermeer.nl/
wegwerkzaamheden

Contact redactie
redactie@zoetermeer.nl

Of u nu op zoek bent naar vrijetijdsbesteding, woonplezier, wilt ondernemen of
studeren? Zoetermeer is de plek!

Zoetermeer is de plek
Culinair Zoetermeer
Dit weekend is het zover! Van vrijdag 1 tot en met zondag
3 juli vindt de 21e editie van festival Bodega Norton
Culinair Zoetermeer plaats op de Markt van Zoetermeer.
Verschillende Zoetermeerse restaurants bieden tijdens dit
driedaagse festival een keuze aan heerlijke gerechten.
Proef en beleef het beste dat Zoetermeer op culinair vlak
in huis heeft terwijl u geniet van de leukste livemuziek! Bij
de meeste restaurants kunt u ook gerechten bestellen.
Geniet van uw gerecht op uw favoriete plek op het plein.
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De leukste
activiteiten!
Dit is de plek.

Deelnemers

De deelnemers van het festival dit jaar zijn Bodega
Norton, Indofoods, Hofstede Meerzigt, Smaak &
Vermaak, ROC Mondriaan, 1892 Eten & Drinken, Oesters
& Bubbels, Koeien en Kaas, Geusz!, Nationaal
Videogame Museum, Hudson Bar & Kitchen, Brasserie
1640 en Bella Barista!

Meldpunt Veilig Thuis
0800-2000
	
24 uur per dag/7 dagen per week.
www.veiligthuishaaglanden.nl

Podiumprogramma

Naast al het lekkere eten drinken kunt u ook genieten van
een gezellige muzikale programmering! De zon schijnt en
er is een ruime keuze aan culinaire verrassingen. Het
gezelschap is goed, de sfeer is nog beter en op de achtergrond klinkt livemuziek, passend bij dat moment van
de dag. Beleef het dit weekend in het centrum van
Zoetermeer.

Openingstijden

Op vrijdag 1 juli vindt het evenement plaats van 16:00 uur tot
middernacht. Op zaterdag 2 juli
kunt u Culinair bezoeken van
13:00 uur tot middernacht en
op zondag 3 juli van 13:00 tot
23:00 uur.

1
Architectuur
jul
wandeling
Buytenwegh met
gids
Wist u al dat Zoetermeer een
bijzondere New Town is? In 60
jaar tijd ontstond een nieuwe
stad waar het fantastisch groen
en suburbaan wonen, werken
en recreëren is! Bovendien
laten de woonwijken een staalkaart aan architectuurstijlen van
post ’65-architectuur tot heden
zien. ArchitectuurPunt
Zoetermeer organiseert
daarom architectuurwandelingen met een gids.
Ontdek de wijk Buytenwegh
Buytenwegh: de wijk vol met
experiment! En een waanzinnig

www.zoetermeerisdeplek.nl

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

@zoetermeerisdeplek

Bureau Citymarketing via ditisdeplek@zoetermeer.nl

futuristisch ogend kantoorgebouw dat één is met de woonomgeving. Laat u verrassen
door deze wijk zonder hoogbouw, maar met een enorme
variatie gestapelde laagbouwwoningen. Ontdek hoe het
oude agrarische landschap
verweven is met het inrichtingsplan voor de wijk Buytenwegh.
Terug in de tijd
Het verhaal over de ontwikkeling van dorp Zoetermeer
(-Zegwaart) naar stad
Zoetermeer kan niet vaak
genoeg verteld worden. De
gids neemt u mee terug in de
tijd. Leer de architectuur lezen
en ook het verhaal van uw stad
gaat leven. De gegidste
‘ommetjes’ architectuur vinden
plaats in groepen van ongeveer 12 deelnemers en zijn
gratis. De gids probeert onderweg een stop voor koffie en
thee te organiseren.
Meer informatie
Ontdek meer over deze en
meer activiteiten in en rondom
Zoetermeer via
www.zoetermeerisdeplek.nl/
agenda!

