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De kap gaat van de  
Nelson Mandelabrug
De Nelson Mandelabrug blijft afgesloten, 
omdat de gemeente voorbereidingen 
treft om de kap van de brug af te halen. 
Binnenkort wordt bekend of we de 
Nelson Mandelabrug vergaand gaan 
ontmantelen of dat we nadat de kap 
is verwijderd de brug met een andere 
constructie veilig houden. 

Openbaar vervoer
Vanwege de afsluiting van de brug is het 
is niet mogelijk om in- en uit te stappen 
op de RandstadRail-halte Driemanspolder 
en NS-station Zoetermeer. Ook de Arriva 
bushalte Mandelabrug op de A12 is uit 
de dienstregeling genomen. Reist u per 
auto naar het station? Dan is het advies 
te parkeren bij station Lansingerland-
Zoetermeer en daar de trein of 
RandstadRail te nemen. Aan beide zijden 
van dit station is ruime parkeergelegenheid. 
Bij station Zoetermeer-Oost is de 
parkeergelegenheid beperkt. Bij station 

Zoetermeer-Oost zijn wel extra rekken 
geplaatst om de fiets te parkeren.
Er zijn pendelbussen ingezet voor vervoer 
vanaf de pleinen aan de Rokkeveense kant 
en de Driemanspolder kant naar station 
Zoetermeer-Oost. 

Brug blijft afgesloten
Experts beoordeelden afgelopen weekend 
de situatie van de brug als stabiel en 
beheersbaar genoeg om de wegen onder 
de brug open te houden en de brug te laten 
gebruiken door voetgangers en fietsers. 
Wel stelt Rijkswaterstaat dat op zeer korte 
termijn - vóór 1 januari - maatregelen 
nodig zijn. Door langdurige kou kunnen de 
scheuren in de liggers van de brug namelijk 
groter worden. Omdat direct gestart is met 
de werkzaamheden om de kap van de brug 
te halen, is de brug gesloten gebleven. Op 
www.zoetermeer.nl/sluiting-mandelabrug 
leest u de laatste stand van zaken.

Club Entree: Altijd wat te doen!
Op zoek naar een origineel 
kerstcadeautje? Kom op de zaterdagen 
10 en 17 december naar Club Entree 
voor de Open Ateliers. Daar vindt u 
sneakers, tassen en vogelhuisjes van 
oude NS materialen, placemats en 
badmatten van oude autobanden, 
moderne kunst van gebruikte materialen 
en meer. Want afval bestaat niet! U 
kunt zien hoe Maria Ibarra van oude 
Entreespandoeken tassen maakt 
en u kunt ze gelijk kopen. Voor de 

kids is er een tekentafel en er is een 
modelspoorbaan. En voor iedereen is er 
koffie en thee met krakelingen. Vorige 
week was het een groot succes. Zien we 
u zaterdag tussen 14.00 en 17.00 uur? 
Adres: Boerhaavelaan 33.

En er is nog meer te doen in Entree! 
Circus Bolalou organiseert het 
Kerstcircus Zoetermeer op het terrein 
aan de Boerhaavelaan. De voorstellingen 
zijn van 22 december tot en met 8 

januari. Kijk voor kaarten op de website 
www.circus-bolalou.nl.

Vrijwillige vuurwerkvrije zones met Oud en Nieuw
Heeft u liever geen vuurwerk voor 
uw deur met Oud en Nieuw? Dit jaar 
is het mogelijk om een vrijwillige 
vuurwerkvrije zone af te spreken met 
uw buren. U kunt bij de gemeente 
borden aanvragen waarop de 
vrijwillige vuurwerkvrije zone staat 
aangegeven.

Hoe werkt het?
Spreek met uw buren 
goed af wat precies 
het gebied is van de 
vrijwillige vuurwerkvrije 
zone en waar u de 
borden plaatst. Zorg 
ervoor dat alle bewoners 
in dit gebied het eens 

zijn met de gemaakte afspraken. De 
gemeente heeft hier verder geen rol in. 
Als bewoners niet mee willen doen, dan 
kan dat gebied niet worden aangewezen 
als vuurwerkvrije zone. U kunt bij de 
gemeente borden aanvragen om het 
gebied van de vrijwillige vuurwerkvrije 
zone te markeren. Stuur een e-mail 
naar buurtpreventie@zoetermeer.nl. 

Geef in de mail aan om welk 
gebied het gaat, uw naam 

en telefoonnummer en 
hoeveel borden u wenst te 
ontvangen (maximaal vier). 
U kunt de borden aanvragen 
tot en met 23 december. 

Ophalen van de borden kan 
tot uiterlijk 30 december. 

Vuurwerkvrije zones
In een aantal gebieden in de stad is het 
al verboden om tijdens de jaarwisseling 
vuurwerk af te steken. Dit zijn gebieden 
die de gemeente zelf heeft aangegeven 
als vuurwerkvrije zone. Het gaat om het 
Balijbos, Burgemeester Hoekstrapark, 
Binnenpark, Fiets/wandelpad langs de 
Oostkade in Oosterheem, Buytenpark 
inclusief de sportvelden en het 
aangrenzende wijkpark in Buytenwegh, 
Aldo van Eyckpark, de parkeerplaats en 
het evenemententerrein bij SilverDome 
en de omgeving van de Markt.

Meer informatie over een veilige 
jaarwisseling vindt u op 
www.zoetermeer.nl/oudennieuw.

Wie verdient 
de Kunst- & 
Cultuurprijs van 
2022?
Door welk Zoetermeers optreden, 
kunstwerk of tentoonstelling bent u dit 
jaar het meest verrast? Nomineer de 
artiest, kunstenaar of organisatie nu voor 
de Kunst- & Cultuurprijs! Dit jaar reiken 
we ook de Stimuleringsprijs uit: een 
prijs voor een opkomend talent in de 
Zoetermeerse kunst- en cultuurbranche.  

Nomineer nu uw favoriet
Kent u bijvoorbeeld een unieke 
kunstenaar die deze prijs moet winnen? 
Heeft u een voorstelling gezien waar 
u niet uitgepraat over raakte? Of 
kent u een Zoetermeers talent dat de 
Stimuleringsprijs verdient? Stuur dan 
voor 14 december een e-mail naar info@
netwerkzoetermeer.nl en laat weten 
waarom deze persoon, vereniging of 
organisatie een van deze prijzen heeft 
verdiend. 

Uitreiking
Op donderdag 23 februari worden de 
prijzen uitgereikt in het CKC. De Kunst- 
& Cultuurprijs is een initiatief van de 
Gemeente Zoetermeer. 
Meer informatie vindt u op 
www.netwerkzoetermeer.nl/
kunstcultuurprijs. 

8000 bedankjes voor 
vrijwilligers
Op woensdag 7 december was 
het de Dag van de Vrijwilliger. Op 
deze dag worden vrijwilligers in het 
zonnetje gezet. De gemeente is heel 
blij met alle vrijwilligers en steekt 
ze daarom graag een hart onder de 
riem. Vrijwilligersplatform Zoetermeer 
voor Elkaar en de gemeente hebben 
een bedankactie georganiseerd 
om de Zoetermeerse vrijwilligers te 
bedanken voor hun inzet. 

Chocoladereep
Yvette Feeke, voorzitter van de 
Wereldwinkel Zoetermeer, regelde 
8000 bedankjes voor de vrijwilligers. 
‘Ik kreeg vanuit de gemeente de vraag 
of wij een leuk cadeau hadden om 
alle vrijwilligers mee te bedanken. 
Toen kwamen we op het idee van een 
bijzondere chocoladereep. Deze reep is 
FairTrade. Dat betekent dat de boeren 
die de cacaobonen leveren, een eerlijk 
loon krijgen. De chocoladerepen zijn 
vervolgens per zeilboot naar Nederland 
gebracht. Door een zeilboot te gebruiken 
in plaats van een vrachtschip of 
-vliegtuig wordt er veel minder CO2 
uitgestoten. We hebben alle repen vanuit 
de haven per fiets opgehaald en hier 
voorzien van een mooie wikkel. Daarvoor 

hebben we hulp gekregen van Stichting 
Piëzo, DHL en de Fietskoerier. Allemaal 
op vrijwillige basis, geweldig!’

Zoetermeer voor elkaar
De eerste chocoladereep is uitgedeeld 
door wethouder ter Laak:
‘Vrijwilligers zijn de ‘kampioenen’ van 
onze stad. Zonder hun inzet kunnen wij 
niet sporten, blijven de kerken dicht, 
kunnen scholen niets extra’s organiseren 
en rukt de vrijwillige brandweer niet 
uit. Kortom vrijwilligers zijn onmisbaar, 
zij maken de stad leuker. Vrijwilligers 
verdienen daarom dit bedankje, én onze 
grote waardering.’

Wethouder ter Laak en medewerkers 
van de Wereldwinkel en de werkgroep 
vrijwilligerswaardering.

fotograaf: Remco Koers
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Van de gemeenteraad

Maandag 12 december 
commissievergaderingen 

Op maandagavond 12 december 2022 
zijn er commissievergaderingen. De 

commissie Plenair begint om 19.30 uur in de raadzaal. 
De commissies Stad (raadzaal) en Samenleving 
(commissiezaal) starten om 20.30 uur. U bent van 
harte welkom om deze vergaderingen te volgen vanaf 
de publieke tribune. Ook kunt u meekijken via de 
internetuitzendingen. 

Onderwerpen en internetuitzending
U kunt vast kijken welke onderwerpen er die avond 
worden besproken. De meest actuele agenda en 
stukken vindt u onder ‘Agenda’s en raadsinformatie’ 
op www.zoetermeer.nl/gemeenteraad. Hier kunt u de 
vergaderingen 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 via de website 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

Raadsleden denken graag mee

De gemeenteraad bestaat uit 39 raadsleden. Dit zijn 
allemaal Zoetermeerders die graag met u meedenken. 

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!

Denk en doe mee  
 
Ook u kunt meedenken en meedoen met de raad.  
Enkele mogelijkheden:

• vertel raadsleden wat ú belangrijk vindt;
•  ontmoet raadsleden bij u in de buurt of op (bewoners)

bijeenkomsten en ga in gesprek;
• maak een afspraak met een raadslid of politieke partij;
• geef informatie: mail of schrijf een brief aan de raad;
• kom inspreken;
• nodig raadsleden uit;
• dien een burgerinitiatief in.
Kijk voor meer informatie op 
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 

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

Op dinsdag 13 december vindt 
het jaarlijkse lichtjesfeest aan 
de Dobbeplas en in de 
Dorpsstraat plaats. 
Burgemeester Michel Bezuijen 
steekt om 18.50 uur de maar 
liefst zeventien meter hoge 
stadskerstboom met 60.000 
led-lampen bij de Dobbeplas 
aan. 

Daarnaast wordt de prachtige 
historische Dorpsstraat tijdens 
Kaarsjesavond sfeervol verlicht. 
Tussen 19.00 en 21.00 uur 

vinden er allerlei leuke activitei-
ten plaats. Geniet van de 
optredens van verschillende 
koren, dansende kerstbomen 
en er wordt op verschillende 
plekken gratis heerlijk warme 
chocolademelk uitgedeeld. 
Natuurlijk is ook de kerstman 
aanwezig in zijn arrenslee met 
zijn elfjes. 

De kinderen mogen zichzelf 
met lichtjes aankleden. Het 
kind met de mooiste versiering 
wint een mooie prijs. Komt u 

Kaarsjesavond in Zoetermeer

ook? Zoetermeer is dé plek 
voor gezelligheid! De stads-
kerstboom is vanwege de ener-
giecrisis alleen tussen 16.30 tot 
00.30 uur verlicht. 

Blind Date
De voorstelling 
Blind Date gaat 
over Bob en Jenny. Bob en 
Jenny zijn bijna wanhopig. Ze 
proberen van alles, maar ze 
vinden hun grote liefde maar 
niet. In deze grappige voorstel-
ling gaan ze met elkaar op 
date. Wordt de blind date van 
Bob en Jenny een succes?

Meer informatie over de tickets 
en tijden vindt u op 
www.stadstheater.nl.

De foto van de week is gemaakt in het 
Burgemeester Hoekstrapark in 

Rokkeveen. Deze mooie foto van de 
Zoetermeerse natuur is gemaakt door  
@ps_naturepics. Heeft u ook een prachtige foto 
in Zoetermeer gemaakt? Deel ‘m dan met #zoe-
termeerisdeplek en wie weet staat uw foto hier 
volgende week! 

De leukste 
activiteiten!
Dit is de plek.

16
dec

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 49

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!

8 - DEC - 2022

Bureau Citymarketing 
Zoetermeer
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Gratis kaarten voor Nieuwjaarsvoorstelling  
op dinsdag 10 januari 2023

De Nieuwjaarsvoorstelling
De voorstelling begint traditiegetrouw 
om 20.15 uur met een toespraak van 
burgemeester Michel Bezuijen. Daarna 
nemen zangers, dansers en muzikanten 
het publiek mee op een feestelijke reis 
door de stad Zoetermeer. Er zijn optredens 
van onder andere Kees Vermeulen, 
Irene Lam, Cadenza Clash en Dansis. 
Het Theaterorkest, onder leiding van 
Timo Pronk, begeleidt alle talenten. De 
voorstelling duurt tot ongeveer 21.30 uur. 
Aansluitend is een openbare receptie waar 
we elkaar onder het genot van een hapje en 
drankje kunnen ontmoeten.

Gratis kaarten
Vanaf dinsdag 13 december, 14.00 uur kunt 
u gratis kaarten bestellen via
www.stadstheater.nl. Indien u een 

rolstoelplaats wenst, kunt 
u contact opnemen met de 
servicebalie van het Stadstheater. 
U kunt per persoon maximaal 2 
kaarten bestellen en op=op.

Op dinsdag 10 januari viert de gemeente Zoetermeer de start van 2023 tijdens de 
Nieuwjaarsvoorstelling in het Stadstheater. Een groot aantal Zoetermeerse talenten 
treedt hier op en brengt een feestelijke rondreis door de stad. We vieren het feest 
met verschillende generaties, verschillende culturen en verschillende leeftijden. 
Langzaam maar zeker verandert de hele stad in een feestelijke plek. Bewoners uit 
Zoetermeer kunnen deze voorstelling gratis bezoeken door kaartjes te bestellen via 
de website van het Stadstheater Zoetermeer.

Foto’s: Remco Zwinkels 
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