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Burgemeester Charlie B. Aptroot

Op bezoek
Een kopje koffie bij een vriend of vriendin?
Dat kan. Maar ga zo min mogelijk op
bezoek bij ouderen en mensen met
verminderde weerstand. Zij vormen een
risicogroep. Zoek liever op andere manieren
contact, zoals telefonisch, via videobellen
of schrijf eens een brief.
Uw verjaardag of een ander feestje vieren?

In praktijk zal het niet lukken om binnen
een groep voldoende afstand tot elkaar te
bewaren, dus het advies is om het vieren
van feestjes voorlopig uit te stellen.
Dagelijks leven
Hardlopen of fietsen met uw vrienden?
Boodschappen doen? Dat kan als u zoveel
mogelijk 1,5 meter afstand bewaart. Eten
bestellen of afhalen? Ook dat is mogelijk.
De bezorgdienst zal het eten contactloos
aan huis bezorgen. Als u zelf eten afhaalt,
ga dan drukte uit de weg. Ook coffeeshops
zijn open voor afhaalbestellingen. Naar de
kapper of nagelsalon kan ook, maar houd
wel die afstand met andere klanten.

Speel- en
stadsboerderijen
en Zoetermeer
Sport gesloten
Ook speelboerderij Het Buitenbeest en
stadsboerderijen De Weidemolen en
De Balijhoeve houden hun deuren tot
6 april dicht. De sport- en spelinstuiven
gaan ook tot en met 6 april niet door.
De Zoete Aarde en de Natuurtuin
organiseren ook geen activiteiten. Meer
informatie op www.stadsboerderijen.
com of www.zoetermeer.nl/
sportaanbod.

Evenementen en
bijeenkomsten
afgelast
Alle evenementen en (samenspraak)
bijeenkomsten in Zoetermeer zijn tot 6
april afgelast of worden verplaatst. Ook
de afscheidsreceptie van burgemeester
Aptroot op 31 maart gaat niet door.
Over grote evenementen zoals
Koningsdag en 4/5 mei wordt een
landelijk besluit genomen.

Nieuwsbrief van
de gemeente

Wat betekent ‘afstand houden
vanwege het coronavirus’?
Nederland heeft iedereen nodig in de
aanpak tegen het coronavirus. U kunt
naar buiten, boodschappen doen of de
hond uitlaten, maar houd in groepen
waar mogelijk 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van elkaar. Wat betekent dit?

De gemeente Zoetermeer is nog steeds
bereikbaar voor inwoners. Al werken
er wel minder medewerkers achter
de balies en aan de telefoon. Zo kan
iedereen de juiste afstand bewaren.
Mogelijk moet u daarom langer
wachten dan u van ons gewend bent.
Wilt u een afspraak maken bij de balie
die kan wachten? Plan uw afspraak
in ná 6 april. We vragen hiervoor uw
begrip.

Kinderen
De regel ‘houd afstand’ is binnen een
gezin natuurlijk niet te doen, zeker met
kleine kinderen. Zorg er wel voor dat u in
groepen van buíten uw gezin waar mogelijk
1,5 meter afstand houdt. Spelen in de
speeltuin, op het plein, strand of bos?
Kinderen kunnen natuurlijk buiten spelen,
maar vermijd grote groepen.
Vergeet niet: heeft u (milde)
verkoudheidsklachten: niezen, keelpijn,
loopneus, lichte hoest of een verhoging
tot 38 graden? Blijf thuis. Zo beschermt
u uzelf en anderen tegen infectie met het
coronavirus.

Wilt u het stads- en gemeentenieuws
ook in uw e-mailbox? Meldt u dan aan
via www.zoetermeer.nl/nieuwsbrieven,
vul uw e-mailadres in en zet een vinkje
bij ‘Nieuwsbrief Gemeentenieuws’.
Op deze manier willen we u zo goed
mogelijk op de hoogte houden van alle
ontwikkelingen op dit moment.

Kom alleen
naar het
Zelfbrengdepot
als het echt moet!
Veel Zoetermeerders ruimen nu
hun huis op en gaan massaal naar
het Zelfbrengdepot met hun afval.
Niet doen alstublieft. Ga alleen naar
het Zelfbrengdepot als het echt
noodzakelijk is. Zo beschermen we
de medewerkers van afvalinzameling.
Zij kunnen zich dan focussen op het
ophalen van uw huisvuil.

Waarnemend burgemeester bekend:
Jan Pieter Lokker

NIEUWE
CORONAVIRUS
COVID-19

Vanaf 31 maart is Jan Pieter Lokker waarnemend burgemeester van Zoetermeer.
Commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Jaap Smit, gaat hem benoemen. Lokker
is 71 jaar, woont in Bodegraven en is lid van het CDA.
Charlie Aptroot blijft tot 31 maart 2020
burgemeester van Zoetermeer. De Koning
verleent hem per 31 maart 2020 eervol
ontslag, omdat hij met pensioen gaat.
Ondanks deze roerige tijden gaat de
gemeente zorgen voor een zorgvuldige
overgang van burgemeester Aptroot naar
waarnemend burgemeester Lokker.

12 maart 2020

Het nieuwe coronavirus
(COVID-19) in Nederland
Wat moet je doen?
Heb je geen
klachten?

Nieuwe burgemeester
Het is nog even wachten totdat we precies
weten wie de nieuwe burgemeester van
Zoetermeer wordt. Het plan is dat de
gemeenteraad nog voor de zomer een
aanbeveling aan de commissaris van
de Koning doet. Jan Pieter Lokker blijft
waarnemend burgemeester totdat de
nieuwe burgemeester geïnstalleerd is.

Heb je (milde)
verkoudheidsklachten?
Heb je (milde) verkoudheidsklachten? Niezen, keelpijn,
loopneus, licht hoesten, of een verhoging tot 38 graden.
Dan geldt de volgende extra maatregel:

Vermijd grote
groepen (meer dan
100 personen).

Werk thuis
als het kan.

Vijf manieren om Zoetermeerse ouderen
nu niet eenzaam te laten worden
In Zoetermeer wonen veel ouderen die nu minder bezoek krijgen door het
Coronavirus. Dat bezoek is vaak juist het hoogtepunt van hun week. Deze ouderen
kunnen daardoor sociaal afgesloten worden of zich eenzaam gaan voelen. Dat willen
we niet laten gebeuren! Daarom wijzen wij u op de volgende mogelijkheden om
eenzaamheid bij ouderen nú tegen te gaan.
4. Gebruik Corona Quarantaine Contact
De omroepen KRO-NCRV brengen mensen
in contact via Corona Quarantaine Contact.
Op de actiepagina (www.kro-ncrv.nl/corona)
kunnen mensen doorgeven als ze gebeld
willen worden.

1. Bel vaker en langer
Kijk bijvoorbeeld samen naar een
televisieprogramma en zet uw telefoon dan
op luidsprekerstand. Zo bent u op afstand
toch verbonden.
2. Schrijf kaarten en brieven
Veel mensen hebben nu minder reistijd
en werken vanuit huis. Dat maakt het
goed mogelijk om weer eens een brief te
schrijven of een kaartje te posten.
Maak bijvoorbeeld gebruik van Omapost
(www.omapost.nl; met code coronapost
kan dit tegen kostprijs).
3. Vertel ouderen over de Luisterlijn
Iedereen in Nederland kan gebruik maken
van de Luisterlijn (www.deluisterlijn.nl). Bel
hiernaar voor een kletspraatje of een goed
gesprek. Het nummer van de Luisterlijn in
Zoetermeer is: 079-3523737l. Het landelijke
nummer bellen kan ook: 0900-0767.

5. De Zilverlijn
De Zilverlijn is een speciale belservice
voor ouderen (www.ouderenfonds.nl/
aanmeldenzilverlijn). Professionele
vrijwilligers bellen regelmatig en bieden een
luisterend oor, een gezellig praatje of een
goed gesprek.
6. Bied zelf hulp
Wilt u iets doen voor een ander? Dan kunt
u zich als vrijwilliger aanmelden op het
platform Zoetermeer voor elkaar via
www.zoetermeervoorelkaar.nl
7. Wijs op de hulp van Palet Welzijn en
Piëzo
Ouderen kunnen als ze hulp nodig hebben
contact opnemen met Palet Welzijn. Dat
kan via 0800 9359 456 (ma t/m vr van 9.00
tot 17.00 uur) of via info@paletwelzijn.nl.
Piëzo helpt inwoners die praktische
ondersteuning nodig hebben.
Dit kan via: 06 5194 8552 of 06 1171 5238
(ma t/m vr van 8.30 tot 17.00 uur) en via
info@stichtingpiezo.nl

Blijf thuis.

Beperk (sociale)
contacten.

Vergeet niet:

Was je handen
regelmatig.

Hoest en nies in de
binnenkant van je
elleboog.

Schud geen handen.

Voor meer informatie:
www.rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel naar 0800-1351

Gebruik papieren
zakdoekjes.

Het RIVM adviseert de
overheid bij de bestrijding
van het nieuwe coronavirus.

Van de gemeenteraad

Alle vergaderingen en bijeenkomsten
gemeenteraad geannuleerd
In verband met de door het kabinet afgekondigde maatregelen -op basis van adviezen
van het RIVM- om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen, is besloten
om alle vergaderingen en bijeenkomsten van de gemeenteraad en commissies in ieder
geval tot 30 maart a.s. te annuleren. Ook de afscheidsraad van burgemeester Aptroot
op 30 maart gaat niet door. Volgende week informeren wij u over de periode daarna.
Vragen?
Als u vragen heeft, kunt u terecht bij de griffie via griffie@zoetermeer.nl.
Volg de raad:
@raadzoetermeer
GemeenteraadZoetermeer

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