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Controles bedrijventerreinen om
ondermijning tegen te gaan
De komende tijd voert team Handhaving van de gemeente Zoetermeer samen met
politie preventieve controles uit om ondermijning in de stad tegen te gaan. Denk
hierbij aan vormen van fraude, witwassen van geld en handel en productie van drugs.
Vorige week vond er een controle plaats op het bedrijventerrein Lansinghage en
Zoeterhage. Tijdens deze controle zijn geen bijzonderheden aangetroffen.
De controles zijn gericht op het aanpakken
en voorkomen van ondermijnende
criminaliteit. De handhavers gaan zoveel
mogelijk in gesprek met de inwoners en
ondernemers. Het doel hiervan is om ze
bewust te maken van de gevaren van
ondermijning. Maar ook dat zij signalen
kunnen herkennen en melden. Ter
ondersteuning van de handhavers, liepen
er vorige week tijdens de controle twee
speurhonden van de politie mee. Als een
van de speurhonden aanslaat op de geur
van bijvoorbeeld drugs, kan een bedrijf
onder toezicht van de politie worden
binnengetreden.
Aanpak ondermijning
De aanpak van ondermijnende criminaliteit
in de stad is een van de speerpunten in
de veiligheidsaanpak van de gemeente
Zoetermeer. De aanpak richt zich onder

andere op het aanscherpen van het
toezicht en het contact met ondernemers
op bedrijventerreinen. Een van de
resultaten van vorig jaar was dat er zeven
ogenschijnlijk onbetrouwbare bedrijven
weg zijn gegaan uit de stad.
Signaleren en melden
Burgemeester Bezuijen roept inwoners
en ondernemers op om signalen
van ondermijning te herkennen én te
melden: ‘Omdat ondermijning vaak niet
goed zichtbaar is, zijn de extra oren
en ogen in de wijk die inwoners en
ondernemers hebben, voor de aanpak van
ondermijnende criminaliteit erg belangrijk.’
Herkent u signalen of vertrouwt u een
situatie niet? U kunt dit melden door te
bellen naar 0800-7000 Meld Misdaad
Anoniem. Download de app ‘Ondermijning’
voor alle signalen van ondermijning.

VOLG DE GEMEENTE ZOETERMEER:
facebook.com/gemeentezoetermeer
twitter.com/gemzoetermeer
@gemeentezoetermeer

Nieuw speelmeerpaspoort
Het speelmeerpaspoort 2022 is uit! Leerlingen van basisschool De Entree
ontvingen op woensdag 29 juni als eersten het nieuwe paspoort. Hierin staan
allerlei activiteiten, tips en ideeën voor een leuke zomervakantie in Zoetermeer.

Basisschool De Entree won dit jaar
de Schoolverlaterscup. Daarom reikte
Noortje van Zanten, afdelingsmanager
Vrije Tijd van de gemeente Zoetermeer,
het paspoort als eerste aan hen uit.
‘Kom maar op als je durft!’
Het thema van het speelmeerpaspoort is
‘kom maar op als je durft!’. De afgelopen
dagen ontvingen ook alle andere
Zoetermeerse basisschoolkinderen het
speelmeerpaspoort vol inspiratie voor een
mooie zomervakantie. Benieuwd naar de
activiteiten en tips?
Bekijk het paspoort op
www.zoetermeer.nl/speelmeerpaspoort.
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Inbrekers gaan niet op vakantie
Gaat u binnenkort op vakantie? Maak
het inbrekers dan niet te makkelijk. Veel
mensen bewaakten het afgelopen jaar
onbewust hun huis doordat ze veel thuis
waren. Nu we deze zomer weer op pad
gaan, valt die ‘beveiliging’ plotseling
weg. Gaat u deze zomer een dagje weg
of op vakantie? Wees dan extra alert.
Ook als u maar even de deur uit bent.
Inbrekers hebben soms maar een paar
minuten nodig. U kunt met eenvoudige
maatregelen een woninginbraak
voorkomen. Ziet u iets verdachts? Bel dan
direct de politie via 112.
Vijf slimme anti-inbraaktips
1. Doe altijd alsof u thuis bent. Of u nu een
paar uur of een paar weken weggaat.
Laat bijvoorbeeld koffiekopjes staan en

zet een tijdschakelaar op uw lamp.
2. Draai de deur op het slot en sluit de
ramen, ook als u maar even weg bent.
Trekt u de voordeur alleen dicht?
Dan kunnen inbrekers deze met een
creditcard gemakkelijk openmaken.
3. Sluit ook het tuinhek en de schuur goed
af.
4. Vraag de buren om gordijnen te openen
en te sluiten, de post te legen en een
oogje in het zeil te houden.
5. Laat geen waardevolle spullen in het
zicht liggen.
Op www.maakhetzeniettemakkelijk.nl
vindt u nog meer handige tips.
Harm wenst u een fijne, inbraakvrije zomer.
Raampje dicht, lichtje aan, deur op slot.
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Muzikale talenten
gezocht
Welk talent onze stad biedt, toont
Zoetermeer op dinsdag 10 januari
2023 tijdens de Nieuwjaarsvoorstelling.
Wilt u optreden met een live
orkest in de grote zaal van het
Stadstheater? Geef u dan nu op
voor de Nieuwjaarsvoorstelling 2023.
Gezamenlijk maken we een geweldige
avond vol muziek en vieren we het
nieuwe jaar. Aanmelden kan via
audities@storytellers.nl.

Zoetermeer heeft
haar jeugdlintje
De gemeente Zoetermeer gaat
jeugdlintjes uitreiken. Dat besloot
het college van burgemeester en
wethouders tijdens het voorjaarsdebat
van 27 juni. Het jeugdlintje is bedoeld
voor Zoetermeerse jongeren van 6
tot 23 jaar oud die zich vrijwillig en/
of belangeloos inzetten voor de stad.
De gemeente wil hiermee jongeren
belonen en tonen dat zij belang hecht
aan de vrijwillige inzet van jongeren
voor anderen of op het gebied van
maatschappelijke activiteiten.
Aanvragen
Iedereen van elke leeftijd kan een
jeugdlintje aanvragen. Wel moeten
ook minstens twee volwassenen die
geen familie zijn van de ontvanger(s)
de aanvraag ondersteunen. Wilt u
een jeugdlintje aanvragen? Stuur dan
een e-mail met een motivatie naar
onderscheidingen@zoetermeer.nl.

Van de gemeenteraad
Raad met zomerreces
tot 22 augustus
De gemeenteraad is met reces van 11 juli tot 22 augustus.
Dit betekent dat er tijdens deze periode geen raads- en
commissievergaderingen plaatsvinden. Het nieuwe
politieke seizoen start weer op maandag 22 augustus.
De eerstvolgende vergaderingen zijn weer op maandag
raadsdag 29 augustus.
Contact griffie
De griffie is tijdens het zomerreces beperkt bezet.
Hierdoor kan het langer duren voordat u een reactie krijgt.

Referendabele raadsbesluiten 27 juni 2022
Onderstaande besluiten van de gemeenteraad van
Zoetermeer zijn referendabel. Dit betekent dat u bij deze
besluiten de mogelijkheid heeft om via een referendum de
inhoud van het besluit te wijzigen.
Op www.zoetermeer.nl/gemeenteraad onder Denk &
doe mee - referendum leest u hoe dat in zijn werk gaat.
Als twee weken na de datum van deze publicatie geen
verzoek is ingediend tot het houden van een referendum,
treden de hieronder genoemde besluiten in werking op 22
juli 2022.

buurtvisie met uitzondering van besluitpunt 5 & 6.
• Raadsbesluit Bijdrage herstel constructiefout 3
schoolgebouwen met uitzondering van besluitpunt 2, 3,
4 & 5.
Volgt u de raad al?
GemeenteraadZoetermeer
@raadzoetermeer

• Raadsbesluit Zoetermeers Jeugdlintje
• Raadsbesluit Startnotitie proef stedenbouwkundige

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

Zoetermeer is de plek

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 27
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De favoriete Zoetermeerse plekken van burgemeester Bezuijen
Michel Bezuijen is sinds oktober
2020 burgemeester van
Zoetermeer. ‘Ik had Zoetermeer al
langer in het oog, voordat ik hier
burgemeester werd. Je wilt als
burgemeester leuk wonen, maar
ook werken voor een stad die een
mooie ambitie heeft en waar heel
veel te beleven is. Zoetermeer is
de derde stad van Zuid-Holland,
het is in een korte tijd heel snel
gegroeid en je vindt er hele mooie
pareltjes.’ De burgemeester vertelt
over zijn favoriete Zoetermeerse
plekjes! Tip: volgens burgemeester
Bezuijen is Zoetermeer met haar
(verborgen) pareltjes het beste te
ontdekken op de fiets.

de burgemeester de gezellige
winkelstraat, de Dorpsstraat. ‘Het
geeft in een grote stad bijna iets
pittoresks. Je vindt er speciaalzaken met veel aandacht voor hun
vak. De manier waarop de ondernemers daar met elkaar samenwerken is erg mooi te zien.’ Ook
noemt de burgemeester de mooie
stadswandelingen van het Gilde
Zoetermeer die hij onlangs samen
met zijn vrouw bezocht. ‘Heel
leerzame en leuke wandelingen,
die vaak van start gaan vanuit de
Dorpsstraat.’

Watertoren Rokkeveen

Recreatiegebieden

De Dorpsstraat

Mooie geveltjes, een bijzondere
uitstraling en hét karakteristieke
deel van Zoetermeer. Zo omschrijft

vele recreatiegebieden zoals het
Buytenpark, Balijbos, Westerpark
en natuurlijk de Nieuwe
Driemanspolder. Ik hoor vaak van
mensen die niet in Zoetermeer
wonen dat zij vooral onze groengebieden opzoeken. De waardering in zowel de stad, als de regio
is hoog en met goede reden.’

In Zoetermeer vindt u zes recreatiegebieden die als een groene
rand om de stad heen liggen. ‘De
groengebieden in en om
Zoetermeer zijn erg bijzonder. Ik
ben zelf gek op wielrennen en fiets
regelmatig door Zoetermeer. Ik
kom dan ook graag in een van de

Als u door het rustgevende
Burgemeester Hoekstrapark loopt,
kunt u er niet omheen: de watertoren ‘De Tien Gemeenten’. De bijna
49 meter hoge toren in de woonwijk Rokkeveen heeft volgens de
burgemeester een markante uitstraling. ‘Het is een bijzondere
blikvanger tijdens een ontspannen
wandeling of fietstocht door het
groene park. Een unieke locatie in
Zoetermeer die ook een stukje
geschiedenis laat zien.’

Stadhuisplein

In het Stadshart Zoetermeer vindt
u naast meer dan tweehonderd
winkels een aantal horecapleinen,
waaronder het Stadhuisplein!
Onder andere vanwege de goede
bereikbaarheid met het ov, de
auto en de fiets is het een ideale
uitgaansplek voor zowel inwoners,
als bezoekers uit de regio. ‘Ik
kwam vroeger al graag in het centrum van Zoetermeer. Ik heb het
de afgelopen jaren veel zien veranderen, zoals het compleet verbouwde stadhuis, het
Cadenzaplein en Stadhuisplein. Dit
laat goed zien dat de stad altijd in
ontwikkeling is. De horecapleinen
zijn bruisende plekken in
Zoetermeer, ideaal om mensen te
ontmoeten.’

www.zoetermeerisdeplek.nl

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

@zoetermeerisdeplek

Bureau Citymarketing via ditisdeplek@zoetermeer.nl

Mandelabrug

De Mandelabrug is een plek die
vaak veel discussie oproept: ‘Het is
zo’n plek die de één vreselijk vindt
en de ander prachtig. Juist het feit
dat mensen er zo van mening over
verschillen, maakt het zo uniek.
Niet elke plek roept discussie op.
De Mandelabrug heeft ook een
interessante geschiedenis, deze is
namelijk gebouwd tijdens de
wereldtuinbouwtentoonstelling
Floriade in 1992, een evenement
dat het toen nog jonge
Zoetermeer op de kaart heeft
gezet.’

Benieuwd naar meer plekjes?

Benieuwd naar de andere favoriete
plekjes van de burgemeester?
Neem een kijkje op
www.zoetermeerisdeplek.nl/
inspiratie!

