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Denk mee over 
locaties voor 
laadpalen
De gemeente gaat het bestaande 
netwerk van openbare laadpalen voor 
elektrische auto’s uitbreiden en heeft 
een voorstel gemaakt voor 133 nieuwe 
laadpaallocaties. De komst van 133 
nieuwe locaties betekent dat iedere 
inwoner binnen 250 meter van zijn 
of haar woning een elektrische auto 
kan opladen. Via een plattegrond op 
doemee.zoetermeer.nl kunt u nog 
tot en met zondag 13 november 
reageren op de voorgestelde locaties. 
De reacties worden betrokken bij de 
definitieve locatiekeuze. 

Op zoek naar 
locaties voor 
stembureaus!
Op woensdag 15 maart 2023 zijn 
er weer verkiezingen in Nederland. 
De verkiezingen zijn deze keer 
voor de Provinciale Staten en de 
Waterschappen. Wij zijn hard op 
zoek naar nieuwe locaties waar een 
stembureau kan komen. 

Heeft u een zaal, pand of een andere 
ruimte van ongeveer 100 m2 die u 
hiervoor beschikbaar wilt stellen? Wij 
horen graag van u. Neem daarvoor 
contact op met de gemeente via 
verkiezingen@zoetermeer.nl.

Meer informatie vindt u op 
www.zoetermeer.nl/verkiezingen.

Maak het verschil 
voor een kind  
Deze week is het de Week van de 
Pleegzorg. Pleegouders doen volgens 
wethouder jeugd Marijke van der Meer 
ontzettend goed werk. ‘Als het de 
echte ouders niet lukt om goed voor de 
kinderen te zorgen, staan pleegouders 
klaar. Zij zorgen voor een fijne warme 
plek om op te kunnen groeien. En dat 
is heel belangrijk, want zonder stabiel 
thuis, is het lastig om jezelf goed te 
ontwikkelen en 
zelfvertrouwen 
te krijgen. Ik 
wil van deze 
gelegenheid 
gebruikmaken 
om alle 
pleegouders te 
bedanken voor 
het verschil dat 
zij maken.’ 

Zelf pleegouder worden?
In Zoetermeer wonen 177 pleegouders. 
Zij vangen kinderen op die voor 
kortere of langere tijd niet thuis wonen. 
Ieder van deze pleeggezinnen is 
anders. Er zitten grote gezinnen bij en 
alleenstaanden, jonge pleegouders 
of juist wat ouder. Gelukkig maar, 
want ieder kind vraagt om iets 
anders. Sommige kinderen logeren 
twee weekenden per maand bij hun 
pleeggezin, andere kinderen wonen er 
voltijd. Soms alleen, soms samen met 
een broertje of zusje.
Nieuwe pleegouders zijn altijd nodig. 
Heeft u er al eens over nagedacht om 
pleegouder te worden? Doe de test 
op www.openjewereld.nu en ontdek 
of pleegouderschap iets voor u is en 
welke vorm bij u past. 

Tentoonstelling Zoetermeerlijn: 
ankers voor Entree
Kom naar Club Entree voor de tentoonstelling over de Zoetermeerlijn! U weet 
het vast nog wel: de Zoetermeerlijn was tussen 1977 en 2006 het opvallende 
openbaar vervoersysteem van Zoetermeer. Dit was uniek in Nederland en 
het was de eerste nieuwe spoorlijn na de Tweede Wereldoorlog. Er reden 
speciale treinen van de NS, de bekende gele Sprinters. Alle wijken van de stad 
hadden een station, behalve Rokkeveen en Noordhove. Veel stations waren 
samengevoegd met een wijkcentrum. 

RandstadRail
De Zoetermeerlijn werd in 2006 de 
RandstadRail. Er kwamen nieuwe 
stations: Voorweg Hoog, de hele 
aftakking naar Oosterheem (vier 
stations) en het station Lansingerland-
Zoetermeer. 

Entree
De Zoetermeerlijn leverde twee 
ankerpunten op voor de nieuwe 
stadswijk Entree. Namelijk station 
Zoetermeer Driemanspolder en station 
Centrum West. Station Zoetermeer 
Driemanspolder wordt flink aangepakt. 
Dit station wordt een belangrijk 
openbaar vervoer knooppunt in de 
regio. Het station is niet alleen een plek 
waar u makkelijk in-, uit- en overstapt, 

maar het wordt ook onderdeel van 
de stadswijk Entree. In Entree komen 
woningen, kantoren, horeca en 
bijzondere functies. 

Themabijeenkomst over Luxemburglaan 
en Zuidflank Nederlandlaan
Op 9 november is er een bijeenkomst 
over de toekomst van de Luxemburglaan 
en Zuidflank Nederlandlaan.  
U bent van harte welkom om hierbij 
aanwezig te zijn. De bijeenkomst is van 
18.00 tot 21.30 uur bij De Kapelaan aan 
het Nicolaasplein 2, 2712 AV  
Zoetermeer.

Meedenken
Denk en praat tijdens de bijeenkomst 
met ons mee over de binnenstad. De 
thema’s van de avond zijn voorzieningen 
voor jongeren, parkeren en verkeer en 
de inrichting van de Luxemburglaan en 
Zuidflank Nederlandlaan. U kunt vragen 
stellen aan deskundigen van de gemeente.

Aanmelden vóór 7 november 2022
Het is belangrijk om u van tevoren aan 
te melden. Geef in uw aanmelding 
ook aan met hoeveel personen u naar 
de bijeenkomst komt. Dit is nodig 
voor een goede voorbereiding van de 
avond. Aanmelden kan door uiterlijk 7 
november 2022 een e-mail te sturen naar 

projectenpmv@zoetermeer.nl, met als 
onderwerp ‘Themabijeenkomst 9 november 
2022’. Geef in de mail ook aan over welk 
thema u wilt meepraten: voorzieningen 
voor jongeren, parkeren en verkeer of 
de inrichting van de Luxemburglaan en 
Zuidflank Nederlandlaan.

Online meedenken via platform Doemee
Kunt u niet bij de bijeenkomst zijn, maar 
wilt u wel weten wat er besproken is? 
Op doemee.zoetermeer.nl kunt u alles 
teruglezen. Ook kunt u hier uw vragen 
stellen of meedenken door een reactie 
achter te laten. 
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Handige informatie
Tentoonstelling ‘Zoetermeerlijn: 
ankers voor Entree’.
Door: Historisch Genootschap 
Oud Soetermeer (HGOS) en 
Schatbewakers
Adres: Club Entree, Boerhaavelaan 
33, Zoetermeer
Wanneer: Elke vrijdag en zaterdag 
van 14.00 -17.00 uur tot en met 17 
december. U kunt ook een afspraak 
maken via info@oudsoetermeer.nl.
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Van de gemeenteraad

7 november: najaarsdebat 
over begroting  
gemeente Zoetermeer

Op maandag 7 november 2022 vindt het najaarsdebat 
van de gemeenteraad plaats. Tijdens dit debat praten de 
raadsfracties uitgebreid over de (financiële) koers van de 
gemeente Zoetermeer en neemt de raad besluiten. Deze 
raadsvergadering begint om 10.00 uur in de raadzaal 
en duurt naar verwachting tot 23.30 uur. U bent van 
harte welkom om de vergadering bij te wonen. U kunt 
hiervoor plaatsnemen op de publieke tribune. Ook kunt u 
meekijken via de internetuitzending. 

Onderwerpen en internetuitzending
De meest actuele agenda en stukken vindt u onder 
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. 

Inspreken bij najaarsdebat
Heeft u een vraag, wens of suggestie? Laat het 

de gemeenteraad weten en maak gebruik van uw 
spreekrecht. Door in te spreken, kunt u de gemeenteraad 
bijvoorbeeld vertellen wat u van een plan vindt. U 
kunt ook laten weten of u vindt dat de raad voor of 
tegen een plan moet stemmen of dat het plan moet 
worden aangepast. Aanmelden om in te spreken bij het 
najaarsdebat kan tot vrijdag 4 november 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 
inspreken 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

Van 30 oktober tot en met 6 
november is het Nederlands 
Thrillerfestival. Deze week zijn 
er in Zoetermeer allerlei span-
nende en culturele dingen te 
doen. Het festival staat in het 
teken van spannende verhalen.

Leuke activiteiten voor 
jong en oud
Op 5 november kunt u langs-
komen in het Digital Art Lab. In 
het Lab gebeuren allemaal 
coole dingen met bijzondere 
technieken. Tijdens het 
Thrillerfestival kunnen kinderen 
hier speciale lichtgevende 
spookjes maken! Ouders zijn 
natuurlijk ook van harte wel-
kom om met hun kind te 

komen spoken.
Naast spookjes kunnen er ook 
vleermuizen geknutseld wor-
den. Dit kan in Museum De 
Voorde. Tijdens deze activiteit 
op 6 november leren kinderen 
eerst allerlei weetjes over 
vleermuizen. Na een spannend 
verhaal gaan ze zelf aan de 
slag met het maken van een 
vleermuis. En natuurlijk mogen 
de kinderen hun geknutselde 
dieren mee naar huis nemen.

Op 6 november heeft u de 
kans om een aantal beroemde 
thrillerschrijvers te ontmoeten! 
Het Thrillerfestival wordt name-
lijk afgesloten met een Thriller 
Talkshow in Café Max. Tijdens 

Deze week is het Nederlands 
Thrillerfestival!

de talkshow worden thriller-
schrijvers Loes den Hollander, 
Charles den Tex, Hilde 
Vandermeeren en Linda van 
Rijn geïnterviewd. 

Meer informatie over de activi-
teiten vindt u op 
www.zoetermeerisdeplek.nl/
thrillerfestival.

Concert  
Laurence Jones 
Op 9 november is 
het concert van Laurence 
Jones. Jones is volgens 
Poppodium Boerderij de popu-
lairste jonge bluesgitarist van 
het Verenigd Koninkrijk! Hij 
speelde al op een paar van de 
beroemdste podia ter wereld, 
zoals de Royal Albert Hall in 
Londen. Maar binnenkort kunt 
u Laurence Jones live zien 
optreden in Zoetermeer! Het 
concert is in Poppodium 
Boerderij.

Meer informatie
Meer informatie over het con-
cert vindt u op  
www.poppodiumboerderij.nl.

De foto van de week is gemaakt vanaf 
Molen De Hoop. @aadkoene is de foto-

graaf van dit bijzondere plaatje. Heeft u ook een 
mooie foto gemaakt van Zoetermeer? Deel ‘m 
dan met #zoetermeerisdeplek en wie weet staat 
uw foto hier volgende week!

De leukste 
activiteiten!
Dit is de plek.

9
nov

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 44

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!

3 - NOV - 2022
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Gemeente zoekt contactpersonen van algemene 
kindergraven in Zoetermeer
Deze pagina is een vervolg op de pagina die de gemeente een jaar geleden  
(23 september 2021) in het Stadsnieuws heeft geplaatst. We zijn nog steeds op 
zoek naar nabestaanden of contactpersonen van een algemeen kindergraf dat is 
uitgegeven voor 2013. Een deel van deze nabestaanden heeft inmiddels contact 
opgenomen met Monuta. Maar een ander deel van de contactgegevens missen we 
nog. Vooral de gegevens van de nabestaanden van de oudere kindergraven (tot 1975) 
op begraafplaats Binnenweg. We leggen u graag uit waarom het belangrijk is om 
contact op te nemen met Monuta. 

Een deel van de begraafplaatsen Hoflaan 
en Binnenweg bestaat uit kindergraven. 
Deze zijn uitgegeven vanaf 1960. 
Sommigen zijn dus al meer dan 60 jaar 
oud. Ondanks het feit dat algemene 
kindergraven worden uitgegeven voor 
een periode van 10 jaar, zijn er op beide 
begraafplaatsen nog geen algemene 

kindergraven geruimd. Dit blijft in ieder 
geval zo tot 2024. 

Algemeen kindergraf verlengen
Nabestaanden (contactpersonen) waarvan 
de contactgegevens bij de gemeente 
bekend zijn, ontvangen begin 2023 een 
brief van de gemeente. Deze brief gaat 

over de mogelijkheid om het algemeen 
kindergraf te verlengen met 5 of 10 jaar. 
Contactpersonen kunnen aangeven of zij 
wel of niet kiezen voor de optie om het graf 
te verlengen. Kiest u niet voor verlengen? 
Dan wordt in 2024 de grafbedekking
verwijderd en komt dit graf beschikbaar. 
Een graf met 5 jaar verlengen, kost 
ongeveer € 225,-. Een graf 10 jaar 
verlengen kost ongeveer € 450,-. In 2023 
zijn de kosten ongeveer € 250,- en  
€ 500,-. De bedragen voor 2024 zijn nog 
niet bekend.

Waarom is het belangrijk om contact op 
te nemen?
Omdat sommige algemene kindergraven al 
heel oud zijn (soms meer dan 60 jaar), heeft 
de gemeente geen actuele adresgegevens 
van deze contactpersonen. Hierdoor is 
het lastig om iedereen te bereiken. De 
gemeente komt graag met zoveel mogelijk 
nabestaanden in contact. Zo kunnen we 
meer informatie geven en de opties voor 
verlenging uitleggen.

Verschil tussen algemene en particuliere 
kindergraven
Particuliere kindergraven worden 
uitgegeven voor 10, 20, 30 of 40 jaar. Er is 
steeds een mogelijkheid om deze termijn te 
verlengen met 5 of 10 jaar. Voor algemene 
kindergraven is dit anders. Deze worden 
uitgegeven voor 10 jaar en kunnen sinds 
2020 met 5 of 10 jaar worden verlengd. 
Voorheen was die mogelijkheid er niet.

Doorgeven van gegevens en reservering
Bent u contactpersoon van een algemeen 
kindergraf? Dan horen wij heel graag van u. 
U kunt uw gegevens doorgeven aan 

Monuta Meerbloemhof. Monuta regelt de 
administratie van de begraafplaatsen. U 
kunt uw gegevens doorgeven per post via 
Buytenparklaan 1, 2717 AX Zoetermeer.  
Of via het mailadres 
meerbloemhof@monuta.nl. Vermeld 
hierbij uw naam, adres, telefoonnummer, 
mailadres, welk grafnummer het betreft en 
in welke relatie u staat tot de overledene. 
Gaat u in de komende tijd verhuizen? Geef 
dan uw gewijzigde adresgegevens zo 
spoedig mogelijk aan ons door.

Dit geldt overigens voor iedereen 
die dit leest. Heeft u een graf op de 
begraafplaats? Geef wijzigingen van 
uw contactgegevens altijd aan ons 
door, zodat wij u kunnen bereiken als 
dat nodig is. Als de rechthebbende 
of contactpersoon van een graf is 
overleden, dient het grafrecht binnen 
een jaar overgeschreven te zijn.

Meer informatie
Bent u een nabestaande van een kind dat 
begraven is in een algemeen kindergraf 
en heeft u misschien vragen over deze 
informatie? Dat kunnen wij ons goed 
voorstellen. Neem dan gerust contact 
op met de gemeente om uw vragen te 
bespreken. Dat kan telefonisch via 14079 
op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur  
(u kunt vragen naar de heer R.M. Gillissen 
of de heer C. van Peufflik).  
Of stel uw vraag per mail via  
begraafplaatsen@zoetermeer.nl.  

Meer informatie over de begraafplaatsen  
in Zoetermeer vindt u op  
www.zoetermeer.nl/begraafplaatsen.
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