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Nieuw kunstwerk bij nieuw
zwembad Van Tuyllpark
In het Van Tuyllpark bouwt de
gemeente aan een nieuw zwembad.
Bij dit zwembad komt ook een nieuw
kunstwerk te staan. Beeldende kunst
maakt de ruimte rondom het zwembad
aantrekkelijker, lokt reacties uit en
zet de toeschouwer aan het denken.
Inwoners, vertegenwoordigers van de
zwemverenigingen en de gemeente
kozen samen voor het schetsidee 4M
van Marcel Smink. Naar verwachting
kunt u dit kunstwerk eind 2023 in het
echt bekijken.
Eisen kunstwerk
De genoemde vertegenwoordigers maakten
samen een opdracht met de eisen waar
het nieuwe kunstwerk aan moet voldoen.
Waar mag het kunstwerk staan? Moet het
over een bepaald onderwerp gaan? Ruim
zesenzestig professionele kunstenaars
meldden zich aan. Drie van hen werden
gekozen om een idee uit te werken dat zij
aan de groep presenteerden. Kunstenaar
Marcel Smink maakte met zijn schetsidee
4M de meeste indruk.
Idee van Marcel Smink
Het idee van de kunstenaar is een 7 meter

Omgeving Westerpark: dinsdag 13
september vanaf 19:30 uur
Omgeving Bossenpark: maandag 19
september vanaf 19:30 uur
Meer informatie en aanmelden
Op onsblauwegoud.nl staat meer
informatie over het project. Ook over
wat u zelf kunt doen voor een gezonde
waterkwaliteit. Aanmelden is mogelijk
via onsblauwegoud.nl/aanmelden.

Collage schetsidee door Marcel Smink
hoog beeld van drie figuren bovenop
elkaar. De figuren lijken op elkaar, maar
elk figuur heeft een andere houding. De
een duikt, de ander zwemt en de derde
schaatst of rent. De figuren verwijzen zo
speels naar de verschillende sporten die je

in het Van Tuyllpark kunt doen. Het beeld
is van staal en ‘zwembadblauw’ van kleur.
Het kunstwerk komt ruim voor de trap bij
de ingang van het zwembad te staan. U
kunt om het beeld heen lopen en u kunt het
ook van een afstand zien.

Op de locatie staat ook het voormalige
Monuta-gebouw. Het is de bedoeling dat
dit gebouw blijft bestaan en uiteindelijk
onderdeel gaat uitmaken van de
woonzorg voorzieningen.

De gemeente wil de locatie aan de
Van Aalstlaan 24 (Palenstein) verder
ontwikkelen met de bouw van (woonzorg)
woningen en het geven van een nieuwe
invulling aan het Monuta-gebouw. Wilt
u meedenken over de ontwikkeling
van deze locatie? Kom dan naar de
bewonersavond op donderdag 15
september om 19.00 uur in het CKC aan
de Leidsewallen 80.
Foto door: Ardito
meter. De woningen zullen bestaan
uit koop- en huurcomplexen met een
woonzorgprogramma. Daarbij gaat het
om woningen waar mensen, die zorg
nodig hebben, zelfstandig kunnen wonen.

Uitreiking Koninklijke onderscheidingen
Burgemeester Michel Bezuijen reikte
op zaterdag 3 september 2022 een
Koninklijke onderscheiding uit aan drie
vrijwilligers van atletiekvereniging Ilion.
De heer J. van der Plaat uit Zoetermeer
(links op de foto), de heer M.M.J. van
Leeuwen uit Zoetermeer (links naast
de burgemeester) én de heer C.J.M.
Franken uit Rijswijk (rechts op de foto)
werden benoemd tot Lid in de Orde van
Oranje-Nassau voor hun betekenisvolle
en langdurige vrijwillige inzet voor Ilion en
de atletieksport. Burgemeester Bezuijen
verraste de drie heren met een Koninklijke
onderscheiding tijdens het vijftig jarig
jubileumfeest van de Zoetermeerse
atletiekvereniging Ilion.

Informatie
bijeenkomsten
Ons Blauwe Goud
Een gezonde
waterkwaliteit is goud
waard voor zowel mens als
dier. Daarom hebben de
gemeente Zoetermeer en
het hoogheemraadschap
van Rijnland de handen ineengeslagen
om de waterkwaliteit in Zoetermeer te
verbeteren. Het Hoogheemraadschap
gaat graag met u in gesprek over de
ontwikkelingen.

Bewonersavond ontwikkeling Van Aalstlaan

Gewenste ontwikkeling
Voor dit gebied heeft de gemeenteraad
in 2018 een kavelpaspoort vastgesteld,
dat richting geeft aan de toekomstige
invulling. Het plan is om 100 tot 150
nieuwe woningen te gaan bouwen,
met een maximale hoogte van 50
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Meer informatie en aanmelden
Wij vragen u zich vooraf aan te
melden door een e-mail te sturen naar
palenstein@zoetermeer.nl, met als
onderwerp ‘Van Aalstlaan 24’. U kunt zich
ook telefonisch aanmelden via telefoon
14 079, vraag naar mevrouw Brackmann.
Op zoetermeer.nl/vanaalstlaan24 vindt u
meer informatie en het programma van de
bewonersavond. We zien ernaar uit om u
te verwelkomen.

Wijk aan zet:
Maak de buurt
mooier en fijner
Het bruist van de goede ideeën in
Zoetermeer! Over hoe het beter, mooier
en fijner kan. Met een bijdrage uit het
Wijk aan Zet-budget is het mogelijk
om deze ideeën te realiseren. Denk
bijvoorbeeld aan het organiseren van
een gezellige buurtbarbecue, een
wijkfeest of een opschoondag in de
wijk. Er is veel mogelijk, zolang de
activiteiten maar de sociale samenhang
in de wijk vergroten.
Lees meer Kijk voor meer informatie op
zoetermeer.nl/subsidie-wijk-aan-zet

Cursus omgaan
met geld
Geldzaken en administratie kunnen
lastig zijn. Daarom geven wij de cursus
omgaan met geld. Heeft u geen
geldproblemen?
Ook dan kan de cursus interessant
voor u zijn. De cursus is gratis en is
voor alle inwoners van Zoetermeer.
U leert onder andere over besparen,
schulden vermijden en budgetten
maken. Daarnaast krijgt u advies
over het op orde houden van uw
administratie, omgaan met verleidingen
en kinderen leren om goed met geld
om te gaan.
Kijk voor meer informatie op
zoetermeer.nl/omgaan-met-geldcursus en meld u aan.’

Van de gemeenteraad
Gemeenteraad neemt
maandag 12 september
besluiten
Op maandagavond 12 september vindt er een
besluitvormende raadsvergadering plaats. U bent van
harte welkom om deze vergadering te volgen vanaf
de publieke tribune. Ook kunt u meekijken via de
internetuitzending. De vergadering begint om 19.30 uur in
de raadzaal van het Stadhuis.
Onderwerpen en internetuitzending
Wilt u weten waarover de raad besluiten neemt? De
meest actuele agenda en bijbehorende stukken vindt u in
het raadsinformatiesysteem 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.
Maak kennis met de 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!
Volgt u de raad al?
GemeenteraadZoetermeer |

@raadzoetermeer

De griffie ondersteunt de gemeenteraad • 14 079 • griffie@zoetermeer.nl • www.zoetermeer.nl/gemeenteraad
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Gemeente Zoetermeer
Stadhuisplein 1 & Engelandlaan 502
Postbus 15
2700 AA Zoetermeer
www.zoetermeer.nl
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/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

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 36
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UITfestival Zoetermeer 2022
Dit weekend is het zover! Op 9
en 10 september vindt het
UITfestival plaats in
Zoetermeer: dé jaarlijkse aftrap
van het culturele seizoen. Het
UITfestival wordt georgani-

seerd door en langs de culturele instellingen in Zoetermeer:
met een culturele wandeling
vol kleine voorstellingen, optredens en presentaties ontdekt u
wat er allemaal te doen is het

komende seizoen, ontmoet u
andere Zoetermeerders en
verenigingen en verwondert u
zich tijdens de vele culturele
ontmoetingen op straat, langs
de route en rondom de instellingen. Ook dit jaar is het festival weer gratis te bezoeken!
Culturele wandeling
De wandeling van ongeveer 3
km brengt u langs dé culturele
hotspots in Zoetermeer. Kies
uw eigen startlocatie en bezoek
op eigen tempo de verschillende instellingen en ervaar
kunst en cultuur van dichtbij.
De route brengt u langs de
volgende plekken: CKC & partners, Franx, Nationaal
Videogame Museum,
Stadstheater, Bibliotheek
Forum en Museum De Voorde.
Voor wie
Op vrijdag 9 september kunnen scholieren van het voortgezet onderwijs meedoen met de
culturele wandeling van 19.00
- 22.00 uur. Zaterdag 10 september van 12.00 - 17.00 uur

kan iedereen meewandelen en
cultureel Zoetermeer
ontdekken.
Meedoen met de culturele
wandeling is gratis. Bekijk de
plattegrond van de wandeling
en meer informatie over het
UITfestival in het nieuwe artikel
op zoetermeerisdeplek.nl/
inspiratie
Meer evenementen en
activiteiten
In Zoetermeer is veel te beleven! Benieuwd naar meer activiteiten en evenementen in
Zoetermeer?
Neem een kijkje op
www.zoetermeerisdeplek.nl/
agenda

De foto van de week is van ‘Night shifter
visuals’. Een foto in het donker die de
levendigheid van onze stad vertegenwoordigt.
Wat is uw favoriete locatie in de stad? Deel de
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

www.zoetermeerisdeplek.nl

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

@zoetermeerisdeplek

Bureau Citymarketing via ditisdeplek@zoetermeer.nl

Zoetermeer? We gaan graag met u
in gesprek via e-mailadres
ditisdeplek@zoetermeer.nl!

www.zoetermeer.nl
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Vrijwilligers Informatie Punten helpen je verder
Op huisdieren passen, wandelen met ouderen of
klussen bij mensen die dat zelf niet meer kunnen:
vrijwilligerswerk is er in alle soorten en maten en
voor iedereen is er wel wat. Wie wil weten wat in
Zoetermeer allemaal mogelijk is, kan terecht bij een
van de vier Vrijwilligers Informatie Punten van het
platform Zoetermeer voor Elkaar.

Vrijwilligers Informatie Punten:

Op zoetermeervoorelkaar.nl staat veel informatie
over vrijwilligerswerk plus een overzicht van vraag en
aanbod.
‘De inlooppunten zijn er voor mensen die liever
met een medewerker praten. De een vindt het
gemakkelijk om op de website te kijken en een
ander komt naar ons’, zegt Femke Boerkamp,
coördinator van de Vrijwilligers Informatie Punten
en werkzaam bij de stichting Piëzo.
‘We kijken samen naar de wensen en
mogelijkheden van de bezoeker en naar wat er
aan openstaande vacatures en ander aanbod aan
vrijwilligerswerk is.’

zelf vrijwilliger bij de scouting. Daar heb ik veel geleerd
en ik heb er vriendschappen gesloten.’

Nieuwe vrienden
‘Vrijwilligerswerk kan heel leuk zijn en het kan je goed
doen. Het is voor niemand fijn om alleen maar thuis
te zitten’, aldus Boerkamp. ‘Bij vrijwilligerswerk kan je
je ei kwijt, je ontwikkelt jezelf en – als je uit een ander
land komt – je kunt er de taal leren. Je ontmoet andere
mensen. Als je net naar Zoetermeer bent verhuisd, is dit
een mooie manier om mensen te leren kennen. Ik ben

De Vrijwilligers Informatie Punten zijn niet alleen
geschikt voor mensen die vrijwilligerswerk zoeken.
Verenigingen of organisaties die juist vrijwilligers nodig
hebben kunnen hier ook terecht. De medewerkers
van het inlooppunt helpen bij het vinden van een
geschikte kandidaat of bieden op een andere manier
ondersteuning. U kunt een inloopcentrum spontaan
bezoeken of eerst een afspraak maken via de telefoon.

Maatschappelijke stage
Jongeren kunnen heel goed via vrijwilligerswerk hun
maatschappelijke stage lopen. Femke Boerkamp:
‘Het is goed voor je vorming. Bij zo’n stage leer je
nieuwe wegen inslaan en je ontwikkelt jezelf op een
andere manier. Vrijwilligerswerk staat goed op je cv en
bovendien lever je een bijdrage aan de maatschappij.’

■ inZet Rokkeveen
Inlooplocatie inZet
Nathaliegang 79
2719 BT Zoetermeer
Open: dinsdagmiddag
van 12.00 uur tot 15.00 uur
Bellen kan van maandag t/m
vrijdag tijdens kantooruren
Telefoon: 088-023 4208
Mobiel: 06-52385879
E-mail:
vrijwilliger@paletwelzijn.nl
■ Stichting Present
Frans Halsstraat 3
(achter Pelgrimskerk)
2712 JS Zoetermeer
Open: woensdagmiddag
van 13.00 uur tot 16.00 uur
Bellen kan van maandag t/m
vrijdag tijdens kantooruren
Mobiel: 06-41601300
E-mail:
info@presentzoetermeer.nl

■ inZet Centrum
Rakkersveld 253
2722 BN Zoetermeer
Open: donderdagmiddag
van 13.00 uur tot 15.00 uur
Bellen kan van maandag
t/m vrijdag tijdens
kantooruren
Telefoon: 079-888 5550
E-mail:
info@stichtingpiezo.nl
■ Gilde
Stadhuisplein 1
(Forum/bibliotheek)
2711 EC Zoetermeer
Open: vrijdagmiddag
van 13.00-16.00 uur
Bellen kan van maandag
t/m vrijdag tijdens
kantooruren
Mobiel: 06-17469128
E-mail:
infobalie@gildezoetermeer.nl

