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WAT MAAKT ZOETERMEER 
VOOR U DÉ PLEK?
We nodigen inwoners, bezoe-
kers, 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 e-mailadres ditisdeplek@
zoetermeer.nl!

Vijf monumenten

Van een bunker tot een water-
toren en van kenmerkende 
woningbouw tot Molen de 
Hoop. Zoetermeer heeft meer 
dan 110 monumenten ver-
spreid door de stad! Een 
monument is een gebouw of 
object dat cultuurhistorische 
waarde(n) bezit. Deze vijf mag 
u zeker niet missen! 

Rijksmonumenten
In Zoetermeer vindt u vijftien 
rijksmonumenten, waaronder 
het oudste gebouw van 
Zoetermeer: de Oude Kerk in 
de Dorpsstraat. De vijf uitge-
lichte locaties zijn ook ideaal 
voor een dagje uit. Ze zijn 
namelijk open voor publiek of 
omringd door een park. 
Bezoek bijvoorbeeld de 
Bakkerswinkel en Hofstede 
Meerzigt voor een etentje. In 
Molen de Hoop is een gezel-
lige winkel gevestigd. Hier 
kunt u allerlei bakproducten 
kopen die in de molen worden 
gemaakt. Watertoren De Tien 
Gemeenten ligt in het rustge-
vende Burgemeester 
Hoekstrapark.

Meer informatie
Wilt u meer lezen over de 
monumenten in Zoetermeer? 
Kijk op 
www.zoetermeerisdeplek.nl/
inspiratie!

Het eerste optreden start 
rond 13:30 en het laatste 
rond 19:30 uur. Kijk voor het 
exacte tijdschema op  
www.rastaplas.nl of op de 
Facebookpagina van 
Rastaplas. Voor en na de live 
bands warmen dj’s van 
ReggaeBomb, (bekend van 
grote feesten in Utrecht) en 
RiddimJev de bezoekers 
alvast op voor Rastaplas. Na 
de eerste band rond 15:00 
uur draait RiddimJev alvast 
een roots-mix van de hoofd-
acts van Rastaplas festival.

Of u nu op zoek bent naar vrijetijdsbesteding, woonplezier, wilt ondernemen of studeren? Zoetermeer is de plek!

Wilt u alvast in de Jamaicaanse 
sferen komen voor de 17e editie 
van Rastaplas op 15 en 16 juli?  
Dat kan! Deze zaterdag 11 juni 
kunt u op het Nicolaasplein bij de 
Dorpsstraat gratis genieten van 
drie reggaebands.

Rastaplas on the Move komt naar 
u toe met zonnige, tropische reg-
gaemuziek. Het Nicolaasplein (en 
park) aan de Dorpsstraat is vrij 
toegankelijk, vlakbij de zaterdag-
markt van Zoetermeer. Drankjes 

en ook tropische hapjes zijn ver-
krijgbaar voor jong en oud en er 
is een springkussen voor de 
kinderen.

Live optredens
Drie top-acts treden live op. 

EaZZuP staat voor One Love One 
Heart Roots Lovers Rock Reggae 
straight from the soul, met een 
energieke zanger en drie bac-
king-singers. Super Natural 
Selection is een roots reggae-
band die al jarenlang zijn strepen 

verdient in heel het land. 
Jampara & The Batalion (Fyah in 
the wyah) is een top-act met daar 
bovenop de spectaculaire 
Burundi drummers.

Rastaplas on the Move

Kom Erbij Festival
Nieuw: het Kom Erbij Festival in 
Zoetermeer! Op zaterdag 11 juni 
is dit festival ‘gratis’ te bezoeken 
op de Markt en rondom het 
Dobbe-eiland. Met een groot 
scala aan sportieve activiteiten is 
dit hét festival voor jongeren 
tussen de 12 en 25 jaar. Zij kun-
nen hier na de coronapandemie 
weer in beweging en verbinding 
komen. Jongeren kunnen zich 
uitleven met onder andere: straat-
voetbal, een kickbox clinic, 

Formule 1 gaming en banden 
wisselspel, bootcamp clinic, dui-
ken, VR-gaming, dansworkshops 
en een Striker Wipe Out attractie. 
Bekijk het volledige programma 
en reserveer een (gratis) kaartje 
op www.komerbijzoetermeer.nl!

Meer activiteiten
Meer informatie over dit evene-
ment en andere activiteiten in de 
stad? Neem een kijkje op  
www.zoetermeerisdeplek.nl/agenda!

NIEUW: LUCHTKUSSENPARK 
BOUNCE VALLEY 

Zoetermeer heeft er met Bounce Valley Zoetermeer een te gekke 
nieuwe attractie bij voor kinderen en volwassenen. Dit luchtkussen-
park van 1.000 vierkante meter zit vol met (competitieve) elemen-
ten zoals een Obstacle Run, Wipe-Out en het spel Catch the Light. 
Bounce Valley is geschikt voor kinderfeestjes, maar er zijn ook avon-
den exclusief voor gasten van 15 jaar en ouder (dus ook voor vol-
wassenen). Benieuwd naar meer indoor en outdoor uitjes in 
Zoetermeer? Kijk op www.zoetermeerisdeplek.nl



Word ook vrijwilliger!
Vrijwilliger wijk- en schooltuinen
In de wijken Rokkeveen, Noordhove en Seghwaert vindt u de wijktuinen. In de wijktuinen en op 
stadsboerderijen De Weidemolen en Het Buitenbeest, liggen schooltuinen. Basisschoolleerlingen 
uit groep 5 krijgen daar van augustus tot aan de herfstvakantie themalessen. Van april tot aan de 
zomervakantie gaan de kinderen één uur per week onder schooltijd aan de slag in hun eigen tuintje. 

Groene vingers zijn handig, maar niet direct nodig. 
Veel belangrijker is uw enthousiasme om kinderen een 
onvergetelijk schooltuinseizoen mee te laten maken. Bent u 
minimaal een dagdeel per week beschikbaar? Kom gezellig 
helpen op de wijk- en schooltuinen!

Aanmelden en meer informatie
Wilt u zich aanmelden? Stuur dan een mail met uw naam, 
telefoonnummer en bij welke tuin of boerderij u wilt helpen 
naar secretariaatvrijetijd@zoetermeer.nl. Wilt u meer weten? 
Dan kunt u mailen naar ditzelfde e-mailadres.

Vrijwilliger stadsboerderij of speelboerderij
Houdt u van dieren en heeft u interesse in natuur? 
Vindt u het leuk om kinderen te begeleiden bij 
knutselactiviteiten? Of klust u graag en kunt u 
kleine reparaties uitvoeren? Word vrijwilliger op 
een van de stadsboerderijen of de speelboerderij!

Stadsboerderij De Balijhoeve
De Balijhoeve ligt in de wijk Rokkeveen en grenst aan 
het Balijbos. Bezoekers kunnen hier kennismaken 
met de vele dieren en op het erf zijn er leuke 
speelplekjes voor de kinderen. 

Stadsboerderij De Weidemolen
De Weidemolen is de jongste van het stel en ligt in 
de wijk Oosterheem. In de stallen en buiten zijn de 
dieren te bewonderen.  

Er is een natuurspeeltuin en een speelplek voor de 
jonge kinderen. Voor kinderen uit groep 5 van de 
basisschool zijn er ook schooltuinen.

Speelboerderij Het Buitenbeest
Het Buitenbeest ligt in de wijk Meerzicht en bestaat 
uit drie delen: de monumentale stadsboerderij 
met stallen, de speelboerderij en de schooltuinen 
en plantenkas. In het activiteitencentrum 
kunnen kinderen van alle leeftijden spelen en 
knutselen. Er vinden ook regelmatig leuke 
activiteiten en evenementen plaats. Tijdens elke 
basisschoolvakantie is er een vakantieprogramma 
met knutselactiviteiten, sport en spel en speciale 
thema-avonden.

Als vrijwilliger op een stadsboerderij..
•  ...voert u kleine klusjes en reparatiewerk zaamheden uit;
• ...vindt u het leuk om te helpen bij de dierenverzorging;
• ...of helpt u graag bij evenementen of kinderactiviteiten.

Als vrijwilliger op de speelboerderij:
• ...begeleidt u kinderen bij knutselactiviteiten op 

woensdagmiddag en in het weekend;
• ...springt u bij tijdens evenementen;
• ...of voert u kleine onderhoudsklusjes en 

timmerwerkzaamheden uit.

Aanmelden
Wilt u zich aanmelden of heeft u nog vragen? Stuur 
dan een e-mail met uw naam en telefoonnummer naar: 
secretariaatvrijetijd@zoetermeer.nl

Als vrijwilliger op de school- en 
wijktuinen:
• ...werkt u graag buiten in de tuin; 
•  ...kunt u goed met kinderen 

omgaan;
•  ...helpt u mee met het organiseren 

van activiteiten;
• . ..staat u er natuurlijk niet alleen 

voor, want ervaren collega’s 
werken u in.
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Opvang en onderwijs 
voor Oekraïense 
kinderen
Nieuwkomersvoorziening Opvang en 
Onderwijs Zoetermeer (NOOZ) opende 
op 7 juni officieel, in het bijzijn van 
wethouders Iedema en Ter Laak. Bijna 
vijfendertig Oekraïense kinderen in de 
leeftijd van 2-12 jaar volgen hier onderwijs 
of maken gebruik van de opvang. 

Nieuwkomers voorziening  
Opvang en Onderwijs
Om hierin te voorzien, werd de 
bestaande nieuwkomersvoorziening 
uitgebreid. Op de school krijgen kinderen 
in de leeftijd van 4-12 voornamelijk les 
in de Nederlandse taal, maar er is ook 
aandacht voor het Oekraïense onderwijs. 
Verder is er een ouder-kind groep 
voor peuters en hun ouders. Ook is er 
een ambachtenlokaal ingericht, waar 
kinderen lessen handvaardigheid krijgen. 
Ouders kunnen elkaar ontmoeten in een 
speciale ouderkamer.

Colofon Stadsnieuws
Gemeente Zoetermeer
Stadhuisplein 1 & 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

Groot parkeeronderzoek 
in Zoetermeer

De gemeente wil graag een compleet 
beeld van het parkeren in de stad. 
Een onderzoeksbureau kreeg daarom 
opdracht van de gemeente om een groot 
onderzoek uit te voeren. In alle wijken 
en straten van de stad gaan veldwerkers 
op pad om geparkeerde auto’s te tellen 
op de openbare weg. Zowel overdag als 
’s nachts. Dus ook bij u in de straat! Het 
onderzoek vindt plaats van 11 juni tot 3 
juli op verschillende dagen van de week. 
In deze periode kunt u in uw straat de 
veldwerkers tegenkomen. Ook maken ze 
gebruik van een zogenaamde scanauto.

De gemeenteraad heeft om dit onderzoek 
gevraagd. Het parkeeronderzoek helpt 
gemeente bij het maken van ruimtelijke 

plannen. Bijvoorbeeld bij het bijbouwen 
van winkels of bedrijfspanden waar 
parkeren nodig is. Maar het helpt ook 
bij het beantwoorden van vragen van 
bewoners.

Wat merkt u van het onderzoek?
U kunt de veldwerkers herkennen aan 
oranje verkeershesjes. Ook rijdt er een 
scanauto door de straten. De scanauto telt 
unieke kentekens, maar scant de cijfers en 
letters op de kentekens niet. In elke straat 
van Zoetermeer wordt drie keer geteld: 
op een doordeweekse middag, midden in 
nacht en op zaterdagmiddag. Het kan dus 
zijn dat u in uw straat een paar mensen 
met felgekleurde hesjes ziet lopen of dat de 
scanauto door uw straat rijdt. 

Presentatie 
coalitieakkoord

Vrijdagochtend 3 juni presenteerden 
formateur Bas Eenhoorn en de 
fractievoorzitters van de coalitiepartijen 
(de Zoetermeerse VVD, Lijst 
Hilbrand Nawijn, Partij Democratie 
voor Zoetermeer, Zó! Zoetermeer, 
CDA en ChristenUnie-SGP) het 
coalitieakkoord aan de gemeenteraad 
en aanwezige media. In de raadzaal 
werd een toelichting gegeven op het 
formatieproces en het coalitieakkoord 
getiteld ‘Samen doen wat nodig is’. 

Wilt u het coalitieakkoord lezen?  
Kijk op www.zoetermeer.nl/nieuws.

Foto: Remco Zwinkels
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Van de gemeenteraad

Resultatendebat 
gemeenteraad op 13 juni

Op maandagavond 13 juni 2022 vindt het resultatendebat 
plaats. Tijdens deze gemeenteraadsvergadering legt het 
college van burgemeester en wethouders verantwoording 
af over het gevoerde bestuur in het voorbije jaar. De 
raadsfracties geven deze avond hun mening over de 
jaarstukken 2021 (jaarverslag en jaarrekening). Het 
college zal daarop reageren. U bent van harte welkom 
deze vergadering te volgen vanaf de publieke tribune. 
Ook kunt u meekijken via de internetuitzending. De 
vergadering vindt plaats in de raadzaal van het Stadhuis 
en begint om 19.30 uur. 

Onderwerpen en internetuitzending
Bekijk de meest actuele agenda en bijbehorende stukken 
in de kalender in het raadsinformatiesysteem iBabs 
op www.zoetermeer.nl/gemeenteraad. Hier kunt u de 
vergadering ook live volgen via internet of terugkijken 
(ook met ondertiteling) op een moment dat het u uitkomt. 

Spreekrecht
Het is mogelijk om gebruik te maken van het spreekrecht. 
Aanmelden voor het spreekrecht kan tot op de dag van 
de vergadering uiterlijk tot 12.00 uur. U kunt hiervoor 
een e-mail toesturen aan griffie@zoetermeer.nl. Er wordt 
dan contact met u opgenomen. Wilt u inspreken? Meer 
informatie vindt u op www.zoetermeer.nl/gemeenteraad 
onder ‘Denk & doe mee’.

Denk & doe mee
Als u niet in beeld wilt komen tijdens het inspreken, kunt 
u de gemeenteraad een brief of e-mail sturen via griffie@
zoetermeer.nl. Raadsleden denken graag met u mee. 
Voor een persoonlijk gesprek kunt u altijd een afspraak 
maken met een van de raadsleden, commissieleden of 
fracties. U kunt hiervoor het beste de persoon zelf of 
de fractie benaderen. Alle contactgegevens vindt u op 
www.zoetermeer.nl/gemeenteraad. Meldt u zich hier 
ook aan voor de nieuwsbrief van de raad. Dan ontvangt 
u na elke raadsvergadering het laatste nieuws over de 
besluiten van de gemeenteraad per e-mail. Tenslotte is de 
gemeenteraad er voor u!

Referendabele raadsbesluiten 30 
mei 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 24 juni 2022.

• Raadsbesluit Plan van Aanpak Omgevingsplan 
Zoetermeer

• Raadsbesluit Meerjarenperspectief Grondexploitaties 
2022 met uitzondering van besluitpunt 4

• Raadsbesluit Vaststellen participatieprocedure nieuw 
Veiligheidsbeleid Zoetermeer 2023-2026

Volgt u de raad al?
 @raadzoetermeer   GemeenteraadZoetermeer
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Burgemeester Bezuijen reikt 15 Koninklijke onderscheidingen uit 
Afgelopen maandag, 26 april, regende 
het weer lintjes tijdens de ‘Algemene 
gelegenheid’, traditioneel op de dag 
voor Koningsdag. Dit jaar verraste 
burgemeester Bezuijen vijftien 
Zoetermeerders met een Koninklijke 
onderscheiding, vanwege hun jarenlange 
vrijwillige inzet voor de maatschappij. 

Eervol ontvangst in het Stadhuis
Vanwege de nog altijd geldende 
coronamaatregelen vond de uitreiking 
van de Koninklijke onderscheidingen dit 
jaar niet plaats met de aanwezigheid van 
familie en vrienden in het Stadstheater. 
Burgemeester Bezuijen verraste alle 
gedecoreerden één voor één dit jaar met 
een speciaal ontvangst op het Stadhuis. 

Dit gebeurde natuurlijk binnen de geldende 
coronamaatregelen. Zij werden door een 
familielid als verrassing meegenomen 
naar het Stadhuis waar de burgemeester 
een korte toespraak hield. Hier ontvingen 
zij naast hun onderscheiding ook een 
cadeautas met daarin iets lekkers, zodat ze 
dit bijzonder moment thuis met het gezin 
konden vieren! 

Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Namens Zijne Majesteit de Koning 
mocht burgemeester Bezuijen veertien 
Zoetermeerders en één inwoner uit Capelle 
aan den IJssel (mevrouw Van Randwijk) 
benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-
Nassau:
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Na zijn pensionering 
als politieman werd de 
heer Bergwerf actief als 
vrijwilliger bij de Vereniging 
van Gepensioneerden van 
de Politie-eenheid Den 
Haag. Sinds 2015 is hij 
vrijwillig bestuurslid van het 
Samenwerkingsverband Politie 
Senioren. Daarnaast is de 
heer Bergwerf ambassadeur 
van de Stichting Waardering 
Erkenning Politie. 

Binnen de Hindoestaanse 
gemeenschap is de heer 
Madho een bekend gezicht 
door de vrijwillige inzet 
voor de culturele stichting 
Sarhind Sanskriti Sabha en 
de Stichting Sociaal Culturele 
Activiteiten Zoetermeer. De 
heer Madho stond aan de wieg 
van de landelijke Stichting Shri 
Satyam Sai World Foundation 
en de muzikale groep Basant 
Bahaar Chautaal Samaaj 
Zoetermeer. 

Voor meer dan dertig jaar 
vrijwillige inzet voor o.a. het 
Zoetermeerse popkoor 
Just For Fun en het koor 
The S(w)inging Company. 
Daarnaast is mevrouw 
Ardaseer betrokken bij 
de jaarlijkse Scratch 
Muziekdagen, een vierdaags 
korenspektakel.

Het echtpaar Clasener zet 
zich al vele jaren in voor 
de stichting Oosterfaantje. 
Mensen die niet in aanmerking 
komen voor de Voedselbank, 
maar nauwelijks rond kunnen 
komen kunnen bij het 
echtpaar Clasener terecht 
voor pakketten met groente, 
fruit en andere producten die 
belangrijk zijn om gezond te 
leven. Het echtpaar Clasener 
zet zich daarnaast in voor 
andere vrijwilligersinitiatieven 
zoals de traktatiedoos en 
Kerst- en Paasmaaltijden voor 
mensen die eenzaam zijn.

Voor de Zoetermeerse 
zwemvereniging (WVZ) is 
mevrouw Bos-Dekker al 
meer dan twintig jaar vrijwillig 
actief als trainer, jeugd- en 
seniorencoach, jeugdleider en 
vertrouwenspersoon. Sinds 
eind jaren vijftig zet mevrouw 
Bos-Dekker zich actief in voor 
De Vrije Zwemmers in Den 
Haag als waterpolotrainster en 
-coach en wedstrijdofficial.

Sinds 2003 is mevrouw Van 
Randwijk in Zoetermeer actief 
geweest als initiatiefneemster, 
oprichter en dirigent bij zeven 
koren. Vanaf 2006 is mevrouw 
Van Randwijk de voorzitter van 
de stichting Volume en leidt zij 
momenteel nog verschillende 
koren.

De Bibliotheek Zoetermeer 
mocht twintig jaar op de 
vrijwillige inzet van mevrouw 
De Bake-Kreulen rekenen, 
o.a. voor de ‘boek-aan-huis 
dienst’. Daarnaast is mevrouw 
De Bake-Kreulen al vijftig 
jaar lid en secretaris bij het 
interkerkelijk koor Rejoice.

Al meer dan twintig jaar 
bezorgt de heer Van den 
Doel ouderen in verschillende 
zorgcentra met muziek 
fijne momenten. Bij de 
woonlocatie Vivaldi helpt de 
heer Van den Doel bij het 
ophalen en terugbrengen van 
bewoners en voorheen als 
rolstoelbegeleider. Daarnaast 
verzorgt hij al sinds vele 
jaren de techniek tijdens de 
kerkdiensten in het LangeLand 
Ziekenhuis. 

Cultuurpodium De Boerderij 
in Zoetermeer kan al meer 
dan twintig jaar rekenen op 
de vrijwillige inzet van de heer 
Cassuto. Ook bij verpleeghuis 
De Eshoeve in Den Haag heeft 
de heer Cassuto jarenlang 
geholpen, vandaag de dag 
nog altijd als bezoekvrijwilliger. 
De heer Cassuto zette zich 
ook belangeloos in voor 
Leefbaar Zoetermeer als 
raadscommissielid.

Het winkeltje in woonzorg-
centrum Beth-San in 
Moerkapelle mag al sinds 
1991 rekenen op de 
vrijwillige inzet van mevrouw 
Breukelman-Lambregtse. 
Vanaf 1998 behoort mevrouw 
Breukelman-Lambregtse tot 
de vrijwilligers die namens 
de Gereformeerde Gemeente 
Zoetermeer op bezoek gaan 
bij ouderen en alleenstaanden.

De uitreiking van de Koninklijke onderscheidingen was, zoals eerder aangekondigd, live 
online te volgen via www.zoetermeer.nl/lintjesregen. Hier kunt u ook de foto’s van de 
uitreiking zien én de livestream terugkijken.

De heer Brabander zet zich 
al meer dan veertig jaar in 
als vrijwilliger. Onder andere 
als chauffeur bij de stichting 
Roltours Zoetermeer en als 
bestuurslid van de Christelijke 
Zang- en Oratoriumvereniging 
Cantate Deo. Daarnaast heeft 
de heer Brabander zich actief 
ingezet als bestuurslid bij 
de Vrije School Zoetermeer 
(tegenwoordig De Vuurvogel) 
en bijna twintig jaar voor 
de bewonersvereniging 
Meerpolder Zoetermeer.

De kerk speelt al sinds de 
jaren zeventig een belangrijke 
rol in het vrijwilligerswerk van 
mevrouw Van Strijen-van Nes. 
Onder andere voor de Gerefor-
meerde Kerk in Meerzicht en 
de Protestantse wijkgemeente 
Oase. Daarnaast was me-
vrouw Van Strijen-van Nes lid 
van de activiteitencommissie 
van de Christelijke Zang- en 
Oratoriumvereniging Cantate 
Deo, lid van de klachtencom-
missie van jeugdzorginstelling 
Wilmahuis en tegenwoordig 
voorzitter van de Probus-club 
De Balij. 

De heer Bansraj is meer dan 
veertig jaar actief als vrijwilliger 
voor o.a. de stichting Insaniyat 
en de vereniging Shri Sanatan 
Dharm Sabha Zoetermeer. 
Hij hielp bij zomerkampen 
voor kinderen van minder 
draagkrachtige ouders en was 
jarenlang zanger en voorzitter 
van de muziekgroep Chawtaal 
Samaadj Zoetermeer. 

Sinds de jaren zeventig 
tot 2011 is mevrouw Van 
Dommelen actief geweest als 
zangeres én bestuurslid voor 
het Zoetermeers opera- en 
operettekoor Nuova Voce. 
Ook het bestuur van de 
Zoetermeerse afdeling van 
ouderenbond ANBO mocht 
op de belangeloze inzet van 
mevrouw Van Dommelen 
rekenen. Tegenwoordig zet 
zij zich actief in voor de 
Algemene Ouderenvereniging 
Zoetermeer en omstreken. 

De heer J. Bergwerf De heer C. Madho

Mevrouw B. Ardaseer Mevrouw T.T. Clasener-Aarden en
de heer M.J.A. Clasener (echtpaar)Mevrouw M. Bos-Dekker | Mevrouw van J.M. van Randwijk

Mevrouw F. de Bake-Kreulen De heer P. van den Doel

De heer A.E.H. Cassuto

Mevrouw H.F. Breukelman-Lambregtse Livestream en foto’s 

De heer A.P. Brabander Mevrouw van M. van Strijen-van Nes

De heer A. Bansraj Mevrouw A. van Dommelen
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Informatie: 
Bekijk het hele programma op www.architectuurpuntzoetermeer.nl/dag-van-de-architectuur

Op 18 juni kunt u tussen 10.30 en 16.00 uur met uw vragen over het programma terecht bij Club 
Entree (voormalig IBM gebouw), Boerhavelaan 33, Zoetermeer

Organisatie:  ArchitectuurPunt Zoetermeer i.s.m. gemeente Zoetermeer, Schatbewakers en Netwerk 
Zoetermeer. Fotografie: Alex Berendsen en Ben Vulkers

Stem voor de publieksprijs via www.architectuurpuntzoetermeer.nl/architectuurprijs

Zaterdag 18 juni 2022

Dag van de 
Architectuur 
Zoetermeer

Een kijkje nemen in bijzondere en speciaal opengestelde gebouwen? Dat kan op zaterdag 18 juni 2022. Club Entree - 
het voormalig IBM gebouw - is dit jaar de centrale locatie. Hier start de Dag van de Architectuur om 10.30 uur met de 
opening van de tentoonstelling ‘CONSTRUCTIE EN CONTEXT bouwen in serie. Fijne rijtjes, Jan!’ U kunt deze dag ook 
een film bekijken en een tentoonstelling over hoogbouw. Ook de bijzondere stadsmaquette en de maquette van Entree 
zijn te bezoeken. De afsluiter van de dag is de uitreiking van de Gemma Smid Architectuurprijs om 16.00 uur. De Dag 
van de Architectuur is er voor iedereen die geïnteresseerd is in de gebouwde omgeving. Aanmelden is niet nodig.

(T)huis in New Town Zoetermeer
Dit jaar vieren we dat 60 jaar geleden in Zoetermeer is gestart met bouwen, bouwen en nog eens bouwen. In de nu 
volwassen nieuwe stad blijven we (ver)bouwen, slopen, bouwen binnen bestaande bebouwing en transformeren! 
Ontdek wat er zo bijzonder is aan de architectuur van Zoetermeer! Het landelijke thema van deze dag is (T)huis: Thuis 
in het groen, Thuis in het dorp, Thuis in hoogbouw en rijtjeshuizen, Thuis in de nieuwe stad. Kortom: voel u thuis in 
Zoetermeer 60 jaar New Town.

Kijk voor alle informatie op www.architectuurpuntzoetermeer.nl/dag-van-de-architectuur

KANTOORGEBOUW SASMA

Willem Dreeslaan 301
11.00, 12.00, 13.00, 14.00 en 15.00 uur start rondleiding door Houweling Architecten en 
SASMA 
Maximaal 15 mensen per groep, vol = vol

KINDCENTRUM DE ENTREE

Overwater 1
13.30 en 14.30 uur start rondleiding door LIAG architecten en ontvangst door leerlingen

STADSKWARTIER PALENSTEIN

Schepenenveld 46
11.00, 12.00, 13.00, 14.00 en 15.00 uur start rondleiding door LEVS architecten en De Goede 
Woning

UITBOUW EN RESTAURATIE ’T OUDE HUIS

Dorpsstraat 7
13.00 uur start rondleiding door Joost Boshuizen Architectuur I StudioJBA
LET OP: niet rolstoel toegankelijk
Maximaal 20 mensen, vol = vol

STADSBOERDERIJ BALIJHOEVE

Kurkhout 100
13.00, 13.45, 14.30 en 15.00 uur start rondleiding door stadsarchitect Ralph Goutier
11.00 - 15.00 uur kinderactiviteit: entree Balijbos met Speelbos van Staatsbosbeheer 

BUURTTUIN ZOETE AARDE MET TUINPAVILJOEN VAN KALKHENNEP EN 
KINDERACTIVITEIT 
Broekwegzijde 195
11.00 - 15.00 uur doorlopend bezoek en toelichting tuinpaviljoen door Buurma Dugar 
architecten, diverse tuinen en koffie & thee terras
11.00 - 15.00 uur doorlopend bezoek kinderactiviteit: bouwen met bamboe

CONSTRUCTIE EN CONTEXT BOUWEN IN SERIE. 
FIJNE RIJTJES, JAN! – TENTOONSTELLING
Club Entree, Boerhavelaan 33
10.30 uur opening tentoonstelling en Dag van de Architectuur
11.00 - 16.00 uur doorlopend bezoek tentoonstelling over 
architect en volkshuisvester Jan Sterenberg

SCHROOTJES, ZITKUILEN EN PUNAISES POST 65 
ARCHITECTUUR IN ZOETERMEER – FILM

Club Entree, Boerhavelaan 33
11.00 - 16.00 uur doorlopend bezoek

ENTREE IN MINIATUUR

Club Entree, Boerhavelaan 33
11.00 - 16.00 uur doorlopend bezoek maquette 
met informatie nieuwe stadswijk Entree

STADSMAQUETTE ZOETERMEER – 
RESTAURATIE DOOR SCHATBEWAKERS

Club Entree, Boerhavelaan 33
11.00 - 16.00 uur doorlopend bezoek

HOOGBOUW – TENTOONSTELLING DOOR HGOS

Club Entree, Boerhavelaan 33
11.00 - 16.00 uur doorlopend bezoek

ZOETERMEER, STAD OPGEBOUWD UIT KLEI – 
(KINDER)WORKSHOP

Kunstgarage Franx, Vlamingstraat 1
14.00 - 16.00 uur Maak je eigen stad van klei, in tegeltjes met 
Majke Lüthi, voor kinderen vanaf 6 jaar en hun ouders
Maximaal 25 mensen, vol = vol

KUNSTGARAGE FRANX 

Vlamingstraat 1 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00 en 15.00 uur start rondleiding 
door Tektor interieur & architectuur
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