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Wethouder Bouke Velzen opent duurzame fietsen wandeltocht op 8 oktober
In oktober organiseert stichting
DuurSamen Zoetermeer allerlei
activiteiten in de stad. DuurSamen laat
hiermee graag zien dat er al veel gebeurt
op het gebied van duurzaamheid.

Opening op 8 oktober
Om 10.00 uur laat wethouder Bouke Velzen
de dag van de fiets- en wandeltocht van
start gaan. De opening is in Club Entree,
Boerhaavelaan 33.

Fiets- en wandeltocht
Een van de activiteiten is een fiets- en
wandeltocht op zaterdag 8 oktober.
Vanaf 10.00 uur kunt u uw eigen route
samenstellen, waarbij u langs verschillende
projecten, plekken en activiteiten met
diverse duurzame en groene thema’s komt.
Bezoekers maken kans op een ‘goodiebag’
vol producten en tegoedbonnen, door een
selfie met #duursamenopweg op social
media te plaatsen.

Meer activiteiten
Van 7 tot en met 11 oktober zijn er via
DuurSamen nog meer activiteiten in de
stad. Zoals de duurzaamheidsmarkt in het
Forum op 9 oktober. Op 10 oktober is er
in het CKC aan de Leidsewallen de Hans
Haring-lezing over het belang van bomen.

Open spreekuur
Toegankelijkheid
De Toegankelijkheidsraad
houdt op maandag 10 oktober
van 11.00-12.30 uur een open
spreekuur in Bibliotheek Forum
Zoetermeer (Stadhuisplein 1). De
Toegankelijkheidsraad is hier iedere
tweede maandag van de maand.
Onderwerpen
De leden van de raad gaan graag in
overleg met inwoners van Zoetermeer.
Zij praten graag met u over de
toegankelijkheid van de stad voor
mensen met en zonder een (fysieke)
beperking. De thema’s van deze
maand zijn de toegankelijkheid
van fietspaden voor ouderen en
slechtzienden en de toegankelijkheid
van slimme verkeerslichten
(rateltikkers) voor blinden en
slechtzienden.
Aanmelden
De Toegankelijkheidsraad wil een
groep van geïnteresseerde mensen
in de wijken vormen - ambassadeurs
- die kunnen informeren over
toegankelijkheidszaken in de stad.
Vele ogen die meekijken, helpen
Zoetermeer sneller toegankelijker te
maken. Aanmelden kan via
info@toegankelijkheidsraadzoetermeer.nl
of u kunt langskomen tijdens het
spreekuur.

VOLG DE GEMEENTE

ZOETERMEER:
facebook.com/gemeentezoetermeer
twitter.com/gemzoetermeer
@gemeentezoetermeer

Meer weten?
Meer informatie over de fiets- en
wandeltocht, de prijsvraag en het complete
programma vindt u op
oktobermaand.duursamenzoetermeer.nl.

Op dit moment houdt de gemeente
Zoetermeer de jaarlijkse Stadspeiling.
12.000 mensen van 18 jaar en ouder
zijn uitgenodigd om vragen over
de stad te beantwoorden. Het kan
dus zijn dat u een uitnodiging of
herinnering heeft ontvangen. Heeft u
de vragenlijst al ingevuld? Hartelijk
dank! Heeft u dat nog niet (helemaal)
gedaan? Dan vragen wij u vriendelijk
dit alsnog te doen voor 17 oktober.
Invullen van de vragen kan digitaal en
op papier.

wat er leeft in de stad. Zo kunnen we
het beleid en plannen aanpassen of
verbeteren als dat nodig is. Hoe meer
mensen er meedoen, hoe waardevoller
de resultaten zijn.

Beeld van de stad
De vragen gaan onder andere over
de woonomgeving, veiligheid, cultuur,
onderhoud van de stad en gemeentelijke
dienstverlening. Met de Stadspeiling wil
de gemeente een beeld vormen over

Deelname is anoniem
We selecteerden de deelnemers met
een steekproef. Deelname is anoniem.
In de rapportages staan nooit namen
of informatie die is terug te leiden tot
personen.

Resultaten
De resultaten staan in het voorjaar van
2023 op www.zoetermeer.incijfers.nl.
Daar vindt u ook de resultaten van
eerdere Stadspeilingen en veel andere
onderzoeken en gegevens over
Zoetermeer.

Praat (online) mee over het
evenementenbeleid

Bijeenkomsten
De online bijeenkomst is op maandag
10 oktober van 19.00 tot 20.30 uur. Alle
onderwerpen die te maken hebben met
evenementen komen daar aan bod.
De fysieke bijeenkomst op 11 oktober
gaat over de evenementenlocaties
en criteria. En over geluid, natuur en
omgeving, bereikbaarheid, veiligheid,

Denk mee over
veiligheid
Waar moet de gemeente zich volgens
u de komende jaren op richten om
Zoetermeer veilig te houden? Denk
mee over de veiligheid in de stad
tijdens de bijeenkomst op donderdag
20 oktober in Het Wapen van
Zoetermeer. De avond start om 20.00
uur (inloop vanaf 19.30 uur). Meer
informatie vindt u op
www.zoetermeer.nl/veiligheid. Wilt u
liever online reageren? Dat kan tot en
met maandag 31 oktober via
doemee.zoetermeer.nl. Zo kunt u de
gemeente laten weten wat u belangrijk
vindt op het gebied van veiligheid.

Inkoopactie om
woningen te
isoleren

Wat vindt u van Zoetermeer?

De gemeente gaat aan de slag met
een nieuw evenementenbeleid.
De gemeente kijkt graag samen
met u hoe we het huidige
evenementenaanbod kunnen
behouden of zelfs verbeteren. We
organiseren nog twee bijeenkomsten
op locatie: één themabijeenkomst
en een afsluitende algemene
bijeenkomst. Deze bijeenkomsten
zijn in Club Entree, Boerhaavelaan
33. Ook organiseren we een online
bijeenkomst.
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Het Energieloket Zoetermeer helpt u
graag op weg bij het verduurzamen
van uw woning en het besparen van
energie. Goede isolatie zorgt voor
een energiezuinige en comfortabele
woning. Tot en met 30 november 2022
is er een Zoetermeerse inkoopactie
om woningen te isoleren. U kunt door
deze actie een vrijblijvende offerte
aanvragen voor maatregelen om uw
woning te isoleren met een goede
prijs-kwaliteitverhouding.
Online informatieavond
Wilt u meer weten over goede isolatie
en over deze actie? Meld u dan aan
voor de online informatieavond op 11
of 13 oktober. De informatieavonden
beginnen om 19.30 uur en u kunt hier
ook vragen stellen.
Aanmelden
Aanmelden voor de actie en/of de
informatieavond kan via
www.energieloketzoetermeer.nl/isolatie.

Lintje voor de
heer Wilgerson

toegankelijkheid en overlast. We
bespreken ook de onderwerpen
vergunningen, werkprocessen en
procedures. Op de laatste bijeenkomst
op 20 oktober presenteren we het
voorgenomen evenementenbeleid. De
bijeenkomsten in Club Entree zijn tussen
19.00 en 22.00 uur.
Aanmelden en informatie
U kunt zich voor een of meerdere
bijeenkomsten aanmelden via
communicatie@zoetermeer.nl.
Kijk voor meer informatie op
www.zoetermeer.nl/evenementen.

De heer Wilgerson uit Zoetermeer
ontving op dinsdag 4 oktober een
lintje uit handen van de Arnhemse
burgemeester Ahmed Marcouch.
Hij kreeg een lintje vanwege zijn
jarenlange trouwe inzet voor de
seniorenvereniging vanbOord.
De heer Wilgerson is daar al ruim
vijftien jaar vrijwillig secretaris en
penningmeester. Hij werd tijdens de
bijeenkomst van de seniorenvereniging
in dierentuin Burgers’ Zoo verrast door
burgemeester Ahmed Marcouch.

Van de gemeenteraad
10 oktober vergaderingen
raadscommissies
Op maandagavond 10 oktober 2022
vergaderen de raadscommissies. De commissie Plenair
vindt plaats van 19.30 – 20.00 uur. De commissies
Stad en Samenleving beginnen om 20.10 uur. U
bent van harte welkom om deze vergaderingen te
volgen vanaf de publieke tribune in de raadzaal of
commissiezaal (Samenleving). Ook kunt u meekijken via
de internetuitzending.
Onderwerpen en internetuitzending
U kunt vast kijken welke onderwerpen er die avond
besproken worden. 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.

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 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 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!

Burgerinitiatief
Woont u in Zoetermeer en bent u 14 jaar of ouder? Dan
kunt u via een burgerinitiatief een onderwerp op de
agenda van de gemeenteraad laten zetten.
Het mag een uitgewerkt voorstel zijn, maar het kan ook
alleen een onderwerp zijn. Het is heel makkelijk om een
voorstel of onderwerp in te dienen. En het kan over allerlei
onderwerpen gaan die in het belang van de stad zijn.
Hoe u dit kunt doen leest u op
www.zoetermeer.nl/gemeenteraad onder ‘Denk en doe
mee’.

De griffie ondersteunt de gemeenteraad • 14 079 • griffie@zoetermeer.nl • www.zoetermeer.nl/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

Zoetermeer is de plek
De leukste
activiteiten!
Dit is de plek.

7
Feestelijke aftrap
okt
Uit de Kunst!
Op 7 oktober vindt
Uit de Kunst plaats! Speciaal
voor 55-plussers die op zoek zijn
naar inspiratie, verdieping of
graag in gesprek willen met
andere cultuurliefhebbers.
Programma
Er zijn lezingen, cursussen, concerten en andere mooie activiteiten. Het wordt een gezellige
middag met een hapje, drankje,
livemuziek en verschillende
sprekers die u graag informeren,
inspireren en adviseren!

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

Of u nu op zoek bent naar vrijetijdsbesteding, woonplezier, wilt ondernemen of
studeren: Zoetermeer is de plek!
WK 40
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We vieren 60 jaar New Town!
Het kan u bijna niet ontgaan
zijn. 2022 is het jaar van 60 jaar
New Town! De geschiedenis
nam in 1962 een indrukwekkende wending toen
Zoetermeer werd aangewezen
als groeikern. Het dorp groeide
uit tot een stad met scholen,
winkels en kantoren. In de
verschillende wijken is aan de
hand van de gebouwen goed
te zien in welke tijd deze
gebouwd zijn. Vaak liep
Zoetermeer voorop met allerlei
bijzondere bouwprojecten.
Dit jaar kunt u, dankzij
Zoetermeer 60 jaar New Town,
zien waarom Zoetermeer zo’n
bijzondere nieuwe stad is. Veel
lokale organisaties organiseren
lezingen, tentoonstellingen en
excursies. Hieronder vindt u
het programma voor de
komende dagen rondom 60
jaar New Town!

Aanmelden
Toegang is gratis, maar het is
wel belangrijk om u aan te melden. Dat kan via
mvc@ckc-zoetermeer.nl

Sweetlake City Show 7 oktober
Het wordt een waar spektakel:
The Sweetlake City Show! Deze
show bestaat onder andere uit
een laser-, video- en
droneshow. Verder zijn er
optredens van dj’s en is er een
leuk programma voor kinderen,
namelijk het grote
Sesamstraatfeest.
Programma
Het voorprogramma wordt
verzorgd door dj Rick Romijn
van Radio 538 en door het duo
2 Unlimited. Zij waren in de
jaren 90 verantwoordelijk voor
een reeks aan hits. Op 7
oktober start het
kinderprogramma om 18:30
uur en het programma voor
volwassenen om 20:00 uur.
Meer weten?
Het complete programma en
meer informatie vindt u op
www.sweetlakecityshow.nl.

Ontdek Oosterheem met een
gids! - 10 oktober
Ontdek samen met een gids
de nieuwste wijk van
Zoetermeer: Oosterheem! De
start van de bouw van
Oosterheem begon pas in het
jaar 2000. In 1994 werd besloten tot de bouw van deze
woonwijk met 8.500 woningen.
Met al die woningen kwamen
ook allerlei voorzieningen.
Onder andere een groot winkelcentrum, bedrijven, gezondheidsinstellingen én een
verlenging van de bestaande
Zoetermeerlijn.
Startpunt
De route start bij RandstadRailhalte Oosterheem op 10 oktober om 09:30 uur. Onderweg
een mooie foto gemaakt? Deel
‘m met #Zoetermeerisdeplek.
Aanmelden
Het is belangrijk dat u zich
aanmeldt. Dit kan via
www.zoetermeerisdeplek.nl/agenda.

www.zoetermeerisdeplek.nl

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

@zoetermeerisdeplek

Bureau Citymarketing via ditisdeplek@zoetermeer.nl

‘Reflections 2.0’ De foto van de week is
van @sweetlakecity_views en laat de
prachtige reflectie van het water zien bij de
Markt. Maakt u ook wel eens een mooi plaatje
van Zoetermeer? Deel uw foto met
#zoetermeerisdeplek op Instagram en misschien
komt de foto hier binnenkort voorbij!

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!

www.zoetermeer.nl

Themapagina: Dierendag in Zoetermeer
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Op bezoek bij Stichting Dierentehuis Zoetermeer
Duizenden zwerfhonden en -katten vonden de afgelopen dertig jaar een nieuw baasje dankzij Stichting Dierentehuis Zoetermeer.
Daarnaast bood het ook nog eens ontelbare dieren een ﬁjn tijdelijk verblijf in de crèche en het pension. Beheerder Fenna in ’t Veld
is de drijvende kracht achter het Dierentehuis. ‘Dieren die echt niet meer te herplaatsen zijn, gaan met mij mee naar huis.’
‘Er zijn allerlei redenen waarom iemand
niet meer voor een dier kan zorgen,’ vertelt
Fenna. ‘Soms blijkt na aanschaf dat een
gezinslid allergisch is. Of de situatie van
de eigenaar verandert. Raakt iemand een
baan kwijt, dan kan een huisdier te duur
worden.’ Ook ziet Fenna dat baasjes de
verzorging wel eens onderschatten. ‘We
hebben hier bijvoorbeeld een Mechelse
herder zitten, dat is een echte slimme
werkhond. De vorige eigenaar vond haar
prachtig, maar daagde haar niet genoeg
uit. Het dier werd gefrustreerd, kreeg
gedragsproblemen en kwam bij ons
terecht. Wij laten haar speuren naar eten
en geven haar allerlei puzzels. Ze zit nu
veel beter in haar vel. Ondertussen blijven
we een nieuw thuis voor haar zoeken. Een
eigen baasje is en blijft altijd het ultieme
doel.’ Kijk voor u een huisdier neemt, dus
goed of het dier én het ras bij u past.

Zwerfdieren
Heeft Fenna tips voor mensen die al een
huisdier hebben? ‘Chip uw dier! Met een
chip kunnen we baasjes heel makkelijk
terugvinden. Én vergeet de chip niet online
te registeren, zonder registratie weten wij
nog niet bij wie het dier hoort.’ Ook komt
het voor dat baasjes de gegevens niet
aanpassen als ze verhuizen of een nieuw
telefoonnummer hebben. ‘Volgens de wet
mogen wij zwerfdieren na twee weken
herplaatsen. Zo voorkomen we dat dieren
eindeloos in de opvang blijven. U moet er
toch niet aan denken dat uw dier naar een
ander huisje gaat, omdat de opvang u niet
kan bereiken?’
Kattenoverschot tegengaan
Fenna raadt ook aan om buitenkaters te
laten castreren. ‘Ongecastreerde katers
hebben maar één levensdoel: een krolse
kat vinden. Als ze die vinden, kijken ze

In het zonnetje

voor het oversteken niet eerst netjes
naar links en rechts. Dit gaat helaas
regelmatig mis in het verkeer.’ Katten
die het Dierentehuis herplaatst, zijn altijd
gecastreerd of gesteriliseerd. ‘Doordat we
dit al jaren doen, is het kattenoverschot
nu redelijk onder controle, maar we krijgen
nog regelmatig zwerfkittens binnen.’
Vrijwilligers
‘Het leukste aan werken in een
dierentehuis, vind ik dat je iedere dag het
verschil kan maken voor een dier,’ legt
Fenna uit. ‘Dat doen we met zes betaalde
medewerkers, een leerling en een stuk of
vijfentwintig vrijwilligers. Die vrijwilligers
zijn echt onmisbaar voor ons. Zij helpen
de verblijven schoon te maken, de dieren
te borstelen en kroelen natuurlijk heel wat
af.’ Heeft Fenna eigenlijk zelf huisdieren?
‘Dieren die echt niet meer te herplaatsen
zijn, omdat de gezondheid het niet toelaat,

gaan vaak met mij mee naar huis,’ lacht
ze. ‘Op een gegeven moment had ik drie
honden en een kat. Nu heb ik nog één kat:
Nikkie.’
Meer informatie en contact
Wilt u een dier adopteren of meer
informatie over uw huisdier afstaan? Kijk
op: www.dierentehuiszoetermeer.nl. Bij het
Dierentehuis komen veel vragen binnen
hoe mensen kunnen helpen. Fenna: ‘Daar
zijn wij enorm dankbaar voor. Op de
website staat meer informatie over hoe
mensen een financiële donatie kunnen
doen en welke tweedehandsspullen, zoals
handdoeken, honden- en kattenvoer en
kranten, wij goed kunnen gebruiken.’

We deden vorige week een oproep om foto’s van huisdieren in te sturen. Wat hebben we veel leuke en lieve
reacties gekregen. Speciaal voor dierendag staan deze Zoetermeerse huisdieren extra in het zonnetje!

Lo es je, 9 ja ar

Abby 1 ja ar, Ja xx 2

ja ar
Sjaak, 2 jaar

No vy, 1 ja ar

Mu r ph y, 3 ja a r

Ru ne, 1 jaa r

Die go, 7 jaa r

Milo, 14 en Tobi 7 jaar

Jimmy, 5 jaar

Pie t, 5 jaa r

Tyson, 9 jaar

Bo az, 1 ja ar

Belle, 14 jaar
Schi m an sk i, 30 ja ar
Esra, 8 ja a r

Lukha, 4 jaar

Snoopy, 11 jaar
Maccie, 4 jaar

Nikki , 7 jaar

Oll i, 9 jaa r
Boo en Mo sie ,1 jaa r

Kim i, 4 jaa r

Teddy, 3 jaar

Bi bi , 8 ja ar

