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Deel van Nelson Mandelabrug 
succesvol vervangen
Vorige week is het gedeelte van de Nelson 
Mandelabrug boven de A12 succesvol 
vervangen. Het brugdeel met de bekende 
glazen overkapping is vervangen door een 
noodbrug. Maar alleen het vervangen van 
dit brugdeel is niet genoeg om de brug 
veilig te maken. Er wordt nog gewerkt aan 
het ondersteunen van het gedeelte van 
de brug dat over de Zuidweg loopt en het 
brugdeel boven het treinspoor. We kijken 
ook welke maatregelen nodig zijn voor 
het brugdeel boven de RandstadRail. Ook 
op dit gedeelte worden de scheuren nog 
steeds nauwkeurig in de gaten gehouden. 

Het deel van de brug dat is weggehaald, 
wordt de komende dagen verder uit elkaar 
gehaald. Zoveel mogelijk onderdelen van 
de brug worden bewaard om ze te kunnen 
hergebruiken. Als alles veilig is, gaat de 
brug weer open.

Meer informatie
Wilt u op de hoogte blijven van het laatste 
nieuws rondom de Nelson Mandelabrug? 

Of live meekijken met de werkzaamheden? 
Dat kan via 
www.zoetermeer.nl/mandelabrug.

Start cursus 
Omgaan met Geld
Op vrijdagochtend 13 januari 2023 en 
op maandagavond 16 januari 2023 
begint een nieuwe cursusreeks van 
de cursus ‘Omgaan met Geld’. Doet 
u mee? Tijdens de cursus komen 
verschillende onderwerpen aan bod. 
Zoals besparen, inkomsten en uitgaven 
in kaart brengen en schulden oplossen 
of hulp vragen. Deelname is gratis.

Data
De cursus bestaat uit zes lessen. 
U kunt kiezen of u de lessen op 
maandagavond of vrijdagochtend 
volgt. De lessen op maandagavond 
zijn op: 16-1, 23-1, 30-1, 6-2, 13-2 en 
17-4 2023.
De lessen op vrijdagochtend zijn op: 
13-1, 20-1, 27-1, 3-2, 10-2 en 7-4 
2023.

De cursus op vrijdag duurt van 
9.15 tot 11.45 uur. De cursus op 
maandag duurt van 19.00 tot 21.30.

Meer weten en/of aanmelden
Wilt u zich aanmelden of heeft u 
vragen over de cursus? Mail dan 
naar geld@zoetermeer.nl. Vermeld 
bij uw aanmelding ook uw naam en 
telefoonnummer. 
Aanmelden kan ook via 
www.zoetermeer.nl/omgaanmetgeld.

Paspoort of 
ID-kaart 
verlengen? 
Gaat u deze winter op vakantie? Of 
heeft u plannen om de komende 
(zomer) periode te reizen? Vergeet 
uw paspoort of ID-kaart dan niet te 
verlengen! Vraag nu alvast een nieuwe 
aan, want januari is vaak een rustige 
maand voor een bezoek aan het 
Publieksplein. Er is genoeg plek om 
een afspraak in te plannen. U bent dan 
snel aan de beurt en weet dan zeker 
dat u op tijd een nieuw document 
heeft.

Uitreiking Chapeaubeeldje Seghwaert
Op 24 november 2022 ontvingen Diane en 
Berry Andriessen een Chapeaubeeldje uit 
handen van Wim Blansjaar (wijkwethouder 
van Seghwaert). De wethouder bedankte 
de wijkbewoners namens de gemeente 
voor hun jarenlange tomeloze inzet voor 
en in de wijk en de positieve bijdrage 
die ze daarmee hebben geleverd aan de 
leefbaarheid en veiligheid in Seghwaert en 
Noordhove.

Nieuwjaarsbijeenkomsten
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Seghwaert
Op 17 januari 2023 organiseert de 
gemeente samen met buurtvereniging 
Seghwaert op Dreef en het wijkteam 
een nieuwjaarsbijeenkomst voor de 
wijkbewoners van Seghwaert. 

Tijdens een leuke borrel kunnen 
bewoners met elkaar, met de 
wijkwethouder en met de leden van 

het wijkteam van Seghwaert gezellig in 
gesprek gaan.

Datum: dinsdag 17 januari 2023
Tijd: 19.00 tot 20.30 uur
Locatie: de Patio (Gaardedreef 189)

Aanmelden is niet nodig, bewoners kunnen 
binnenlopen tussen 19.00 uur en 20.30 uur.

Noordhove
Op 25 januari 2023 is er een 
nieuwjaarsbijeenkomst voor de 
wijkbewoners van Noordhove. Deze 
bijeenkomst wordt georganiseerd door de 
gemeente, wijkvereniging Noordhove ‘86 
en het wijkteam.

Er is een leuke borrel waar bewoners met 
elkaar, met de wijkwethouder en met de 

leden van het wijkteam van Noordhove een 
gezellig gesprekje kunnen aanknopen.

Datum: woensdag 25 januari 2023
Tijd: 19.00 tot 20.30 uur
Locatie: ‘t Span (Sullivanlijn 31)

Aanmelden is niet nodig, bewoners kunnen 
binnenlopen tussen 19.00 uur en 20.30 uur.
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Meldingen openbare ruimte
www.zoetermeer.nl/contactformulier 

  Spoedmeldingen:
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14 079

Wegwerkzaamheden 

  www.zoetermeer.nl/
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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

De feestdagen zijn voorbij en 
misschien wilt u hierna weer 
wat fi tter worden. Om fi t(ter) te 
worden, kunt u onder andere 
gaan sporten. Sporten kan in 
Zoetermeer met ieder budget. 
Hierbij wat tips!

Fitnessen
Wist u dat Zoetermeer meer 
dan 15 sportscholen heeft? 

Van grote tot kleine en van 
voordelige tot luxe sportscho-
len. Er is keuze genoeg als het 
om fi tnessen in Zoetermeer 
gaat. Wij hebben de sportscho-
len voor u op een rij gezet. 
Wilt u meer informatie? 
Ga dan naar 
www.zoetermeerisdeplek.nl/
fi tnessen. 

Zoetermeer is de plek om 
fi t(ter) te worden

Mountainbiken
Mountainbikers kunnen zich 
uitleven op het mountainbike 
parcours in het Buytenpark. 
Vrijwilligers zorgen ervoor dat 
dit pad goed vrijgehouden 
wordt. De route is 5,7 kilometer 
lang en begint bij Adventure 
Valley. Op de route liggen drie 
pittige heuvels. Wilt u meer 
weten over de mountainbike 
route? Ga dan naar 
www.zoetermeerisdeplek.nl/
mountainbiken. 

Meer informatie over sportacti-
viteiten in Zoetermeer vindt u 
op www.zoetermeerisdeplek.nl/
inspannen. 

Nieuwjaarsconcert Ebony 
Ensemble

Op zondag 8 januari 2023 is 
het jaarlijkse nieuwjaarsconcert 
van het Ebony Ensemble. Het 
concert begint om 15.00 en is 
in het Stadstheater. 
Componisten als Tsjaikovsky en 
Fauré vertalen op een speelse 
manier de kinderwereld in 
muziek. Ook is er muziek van 
Dvorak, Rossini en als ‘special’ 
een aantal bekende nummers 
van de Beatles. 

Kijk voor meer informatie op 
www.zoetermeerisdeplek.nl/
nieuwjaarsconcert. Foto: Tom de Rooĳ 

De foto van de week is gemaakt tijdens 
een CrossFit les. Deze sportieve foto is 

gemaakt door @crossfi t2712. 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.
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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 
vrĳ etĳ dsbesteding, woonplezier, 
wilt ondernemen of studeren: 
Zoetermeer is de plek!

WK 01

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!

05 - JAN - 2023
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Wat gebeurt er met de ingeleverde kerstbomen?
Komende zaterdag kunt u uw kerstboom 
op 11 plekken in Zoetermeer inleveren en 
mooie prijzen winnen. 
Op zoetermeer.nl/kerstbomenactie 
leest u er alles over. Maar weet u wat 
er met uw boom gebeurt, nadat deze is 
versnipperd bij het zelfbrengdepot aan de 
Argonstraat? 

Compost en biomassa
De kerstboomsnippers worden in zo’n 6 
weken tijd omgezet in compost. Daarna 
wordt de compost meerdere keren 
gezeefd. De grove compost wordt onder 
andere gebruikt voor verbetering van 

de bodemstructuur. De � jne compost 
is speciaal voor tuinen en perken en 
voorziet de planten van voedingsstoffen. 
De grotere stukken hout worden verwerkt 
tot biomassa, bedoeld om energie op te 
wekken

Tip! 
Lever uw boom ‘kaal’ in. Dus zonder 
lampjes, ballen, pieken, slingers en de 
pot of standaard. Kerstversiering breekt 
in de compostering niet af, waardoor de 
glitters onbedoeld in de bodem kunnen 
belanden. Dus hoe schoner uw boom, 
hoe beter voor het milieu.
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