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Aangescherpte maatregelen:
wat betekent dat voor Zoetermeer?

Afspraken
Publieksbalies
Op dit moment zijn de Publieksbalies
van de gemeente alleen geopend voor
noodzakelijke afspraken. Dit doen
we de om de gezondheid van u en
onze medewerkers te beschermen.
Daarom kunt u alleen nog telefonisch
afspraken via 14 079 inplannen.
Afspraken die niet kunnen wachten,
plannen we tussen 9.00 en 13.00 uur.
Andere afspraken worden uitgesteld.
Daarnaast zijn er schotten van plexiglas
bij de balies in het stadhuis geplaatst.
De wijkposten zijn gesloten.

Online afscheid
burgemeester
Op 30 maart is het de laatste werkdag
van burgemeester Charlie Aptroot. Na
7,5 jaar burgemeesterschap neemt hij
afscheid. Vanwege alle maatregelen
vertrekt hij uit een verlaten stadhuis en
een lege stad. Ook zijn afscheidsreceptie kan nu niet doorgaan. We willen de
burgemeester niet met stille trom laten
gaan. Daarom willen wij alle Zoetermeerders, inwoners en ondernemers,
vragen om via de facebookgroep
www.facebook.com/groups/
afscheidaptroot een persoonlijk bericht
te sturen. Schrijf een tekst met
eventueel een foto of misschien een
videoboodschap. We hopen zo de
burgemeester een mooie laatste werkdag te bezorgen!

Tijdelijke sluiting
Zelfbrengdepot
Er zijn strengere maatregelen gekomen om het coronavirus tegen te gaan. Er
verandert veel voor u en veel Zoetermeerders hebben vragen. Als gemeente proberen
we inwoners en ondernemers zo goed mogelijk te helpen. In dit artikel leest u enkele
maatregelen waar we mee bezig zijn.
Evenementen in Zoetermeer
Alle evenementen en bijeenkomsten in
Zoetermeer zijn tot 1 juni geannuleerd, ook
die met minder dan 100 personen. Helaas
vindt er dit jaar dus geen Koningsdag op
27 april en Bevrijdingsfestival op 5 mei in
Zoetermeer plaats, maar ook bijvoorbeeld
geen Paasmarkt en Avondvierdaagse.
In overleg met de gemeente, bekijken
evenementenorganisatoren of ze een
evenement naar een ander moment dit jaar
of naar volgend jaar kunnen verplaatsen.

meentebelastingen te betalen voor 31 mei?
Dan krijgt u uitstel tot 31 augustus. Op die
manier proberen we de druk te verlagen.

Warenmarkten en supermarkten
Het is belangrijk dat iedereen boodschappen
kan doen. Warenmarkten zijn ook een
belangrijk deel van de voedselketen. Daarom
gaan de warenmarkten in Rokkeveen,
Oosterheem en het centrum door. Er zijn wel
maatregelen. Net als in de supermarkt moet
u anderhalve meter afstand houden. Daarom
staan de kramen verder uit elkaar en zijn er
lijnen aangegeven. Het is wel verboden om
te eten en te drinken op de markt.

Ondernemers
Er zijn landelijk maatregelen om
ondernemers te ondersteunen. Er is een
versoepelde regeling om zelfstandige
ondernemers te ondersteunen zodat zij
hun bedrijf kunnen voortzetten. Zzp’ers uit
Zoetermeer die in financiële problemen zijn
gekomen, kunnen terecht bij het Regionaal
Bureau Zelfstandigen (RBZ ), dat die
regeling uitvoert voor meerdere gemeenten
in Zuid-Holland. Kijk voor meer informatie
op: www.zoetermeer.nl/ondernemers

Uitstel van gemeentelijke belastingen
Veel inwoners hebben financieel last van
de coronacrisis. Heeft u moeite om de ge-
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Voedselbank
De Voedselbank is in elk geval tot en
met 6 april gesloten. Mensen die een
pakket nodig hebben, kunnen elke week
een supermarktbon van € 15,- ophalen
bij het afgiftepunt. Op die manier wil
de Voedselbank klanten en vrijwilligers
beschermen.

Trouwen en begrafenissen
We hebben contact met alle stellen die bij

de gemeente willen trouwen. Huwelijken
bij de gemeente gaan door, maar wel
aangepast aan de richtlijnen. Er zijn
maximaal 10 personen bij en we richten de
ruimte anders in. Bij een uitvaart mogen
maximaal 30 personen aanwezig zijn. Er
worden geen handen geschud en iedereen
moet 1,5 meter afstand van elkaar houden.
In de aula van de Meerbloemhof in het
crematorium is er geen catering mogelijk.
Opvang voor kinderen
Ouders met een cruciaal beroep kunnen
opvang krijgen voor hun kinderen via
school of de eigen kinderopvang. Soms kan
dat niet altijd, omdat ze ook ’s avonds of
in het weekend moeten werken of normaal
geen gebruik maken van opvang. Daarvoor
kunnen ze 24/7 noodopvang krijgen
via de gemeente. Mail daarvoor naar:
noodopvang0-14jaar@zoetermeer.nl
Rol van de burgemeester
Burgemeester Charlie Aproot en vanaf
31 maart waarnemend burgemeester Jan
Pieter Lokker kunnen gebieden aanwijzen
waar groepsvorming verboden is. Ook kan
de burgemeester makkelijker en sneller
optreden. Als er plekken zijn waar te veel
mensen zijn, zoals parken stranden en
campings, dan mag de burgemeester die
afsluiten.

Het Zelfbrengdepot is sinds afgelopen
vrijdag gesloten. Dit was nodig vanwege de grote toeloop van inwoners en
de chaos die daardoor ontstond. Daardoor was de situatie voor bezoekers en
de medewerkers van afvalinzameling
niet meer veilig. Deze medewerkers
halen ook ons rest- en gft-afval op. Als
zij dat door ziekte niet meer kunnen
doen, heeft dat grote gevolgen voor de
volksgezondheid en hygiëne.

Nieuwsbrief van
de gemeente
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 van de gemeente’.
Op deze manier willen we u zo goed
mogelijk op de hoogte houden van alle
ontwikkelingen op dit moment.

11 sollicitanten
voor burgemeesterschap Zoetermeer
Elf geïnteresseerden hebben
aangegeven dat zij graag de nieuwe
burgemeester van Zoetermeer willen
worden. Tien mannen en één vrouw
hebben gesolliciteerd bij Jaap Smit,
commissaris van de Koning in ZuidHolland.
De komende tijd gaat commissaris van
de Koning Jaap Smit bekijken of de
coronamaatregelen invloed hebben op
de sollicitatieprocedure. Hij overlegt
daarbij met de vertrouwenscommissie.
Daarnaast maakt hij de dossiers
compleet en gaat hij gesprekken voeren
met een aantal sollicitanten. De elf
sollicitanten variëren in de leeftijd van 35
tot 60 jaar. Zeven hebben ervaring in het
openbaar bestuur, de anderen komen uit
het bedrijfsleven of hebben een andere
achtergrond. De verwachting is dat de
nieuwe burgemeester van Zoetermeer
op 1 oktober 2020 kan starten.
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Aangepaste openingstijden
fietsenstallingen
De fietsenstallingen in Zoetermeer blijven ook in deze tijden open voor medewerkers,
klanten en bewoners. Deze fietsenstallingen zijn vooral belangrijk voor alle mensen
met cruciale beroepen die van en naar hun werk gaan. De openingstijden zijn wel
aangepast. Voor iedereen die zijn fiets wil parkeren geldt: houdt 1,5 meter afstand en
help mee aan een veilige situatie voor de medewerkers en andere fietsers.

• Fietsenstalling Noordwaarts sluit op
vrijdagen vanaf 18:30 uur.
• Fietsenstalling Rokkeveen sluit vanaf
donderdag 26 maart van ma t/m vrij om
19:00 uur i.p.v. 24:00 uur.
• Fietsenstalling Rokkeveen is vanaf deze
week op zaterdag gesloten. U kunt dan
terecht bij fietsenstalling Driemanspolder.

• Fietsenstalling Cadenza sluit in de
weekenden eerder: om 24.00 in
plaats van 2.00 uur. U kunt terecht bij
fietsenstalling Centrum-West.
• Deze maatregelen blijven in ieder geval
van kracht t/m zondag 5 april.

Van de gemeenteraad

Alle vergaderingen en bijeenkomsten
gemeenteraad tot en met 6 april
geannuleerd
In de eerste plaats laat de gemeenteraad u graag weten mee te leven met iedereen die
in onze stad, maar ook daarbuiten, is getroffen door het coronavirus.
Inmiddels is besloten om alle vergaderingen en bijeenkomsten van de gemeenteraad
tot en met 6 april te annuleren. Dit in aanvulling op de eerdere berichtgeving waarin 30
maart als datum werd genoemd.
Ook voor de gemeenteraad is de toekomst nog ongewis voor wat betreft de
ontwikkeling van het coronavirus en de maatregelen die daarbij horen. Gezien de
aangescherpte maatregelen van 23 maart jl. wordt momenteel onderzocht of en hoe
de gemeenteraad na 6 april besluiten kan nemen.
Uiteraard houden wij u hiervan op de hoogte.
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

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

www.zoetermeer.nl
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Algemene informatie over corona
Ga voor algemene informatie over corona naar de website van de Rijksoverheid
www.rijksoverheid.nl/corona of bel met het informatienummer via 0800-1351
(dagelijks van 08.00 tot 22.00 uur).

Huisartsen
Ga NOOIT zomaar naar de
huisartsenpraktijk, huisartsenpost of het
coronacentrum toe. Heeft u klachten die
misschien met het coronavirus te maken
hebben? Bel uw huisarts (overdag) of de
Huisartsenpost (avond, nacht, weekend).
Als het nodig is, meldt de huisarts u aan
bij het Coronacentrum. De GGD doet
geen coronatests meer voor patiënten.
Het heeft geen zin om de huisarts hiervoor
te bellen. U kunt zelf niet bellen met het
Coronacentrum, alleen huisartsen kunnen
patiënten aanmelden voor een afspraak.
Heeft u klachten die niet met het
coronavirus te maken hebben? Ook dan
belt u uw huisarts. Als het nodig is zal uw
huisarts een afspraak met u maken op de
praktijk. Kom niet naar de praktijk als u
geen afspraak heeft.

Huisartsenpost
Heeft u ’s avonds, ’s nachts of in het
weekend met spoed een huisarts nodig,
bel dan de Huisartsenpost Zoetermeer: 079
343 16 00. Kom NIET zonder afspraak naar
de huisartsenpost toe.

Adressen
Huisartsenpost (tijdelijk adres):
Gezondheidscentrum Seghwaert
Parkdreef 350
2724 EZ Zoetermeer
Telefoon (niet veranderd): 079 343 16 00
Corona centrum
Centrum acute zorg
Toneellaan 1
Ingang aan de Brechtzijde.

Apotheken
Laat uw recepten zoveel mogelijk
direct naar de apotheek sturen door
uw dokter. Doe papieren recepten
in de brievenbus bij de apotheek of
stuur een foto van het recept via app
of e-mail (bewaar het originele recept,
dat moet u nog inleveren). U krijgt
automatisch bericht als uw medicatie
klaarligt.

Herhaalservice
Maakt u gebruik van de herhaalservice
van uw apotheek? Dan krijgt u op tijd een
bericht dat uw medicatie voor u klaarligt.
U krijgt de gebruikelijke hoeveelheid voor
drie maanden mee.

Afhalen of thuisbezorgen
Afhalen kan tijdens de normale
openingstijden van uw apotheek. Houd
er rekening mee dat er niet teveel
mensen tegelijk in de apotheek mogen.
Thuisbezorgen: laat uw dokter dit
vermelden op het recept, bel zelf met uw
apotheek of vermeld het in de app in uw
e-mail.

Dienstapotheek
Heeft u ’s avonds, ’s nachts of in het
weekend met spoed medicatie nodig?
De dienstdoende huisarts stuurt uw
recept dan naar de Dienstapotheek.
De Dienstapotheek is NIET voor
herhaalmedicatie.

Spoed
Uw dokter geeft op het recept aan als
u het medicijn dezelfde dag nog moet
hebben. In alle andere gevallen is uw
medicatie klaar binnen ongeveer twee
werkdagen.

Oude medicijnen inleveren bij de
apotheek is nu niet mogelijk.

Adres
Dienstapotheek (tijdelijk adres):
Gezondheidscentrum Seghwaert
Parkdreef 350
2724 EZ Zoetermeer
Telefoon (niet veranderd): 079 331 91 92

CORONA TELEFOONNUMMERS
voor ouderen
n Als u ouder bent en hulp nodig heeft:
• Bel: 0800 - 9359 456 Palet Welzijn maandag t/m zondag van 09.00 17.00 uur
n Als u in een lastige situatie zit en
ondersteuning nodig heeft:
• Bel: 06 - 5194 8552 of
06 - 1171 5238
Stichting Piezo - maandag t/m
zondag 08.30 - 17.00 uur

n Als u met iemand wilt praten over het
Coronavirus:
• Bel: 070 - 4455 888 (Rode kruis
hulplijn) Van maandag t/m vrijdag van
09.00 - 21.00, op zaterdag van 10.00
tot 16.00 uur)
n Als u een luisterend oor nodig heeft:
• Bel: 0900 – 0767 of 079 – 3523737
(De luisterlijn - dag en nacht
beschikbaar)
• Bel: 088 - 344 2000 (de Zilverlijn;
voor elke dag een belletje)

LangeLand Ziekenhuis
Afspraken in het ziekenhuis
• Vanwege de kans op verspreiding van
het coronavirus COVID-19 beperken wij
het aantal poliklinische afspraken tot 1
juni 2020.
• Alle patiënten worden 24 uur van
tevoren gebeld over hun afspraak.
• Afspraken vinden zoveel mogelijk
telefonisch plaats.
• Nog geen bericht gehad? Bel dan naar
de betreffende afdeling. Graag niet
eerder bellen. U vindt de nummers op
www.llz.nl
• Alle geplande operaties worden
uitgesteld tot nader order. U krijgt
hierover persoonlijk bericht.
• De afspraken op de afdeling radiologie
vervallen, tenzij uw behandelend arts
anders besluit. Dan wordt u gebeld.
• Kom alleen naar uw afspraak in
ons ziekenhuis. Eén begeleider
is toegestaan, indien medisch
noodzakelijk.
• Houd overal minimaal 1,5 meter afstand.
Bloedafname
Op dit moment is bloedafname mogelijk bij:
• LangeLand Ziekenhuis, Toneellaan 1
• Locatie Stadshart, Europaweg 151

• Rokkeveen, Nathaliegang 79
U kunt alleen terecht voor bloedafname
wanneer uw (huis)arts de bloedafname
medisch noodzakelijk acht én u geen
milde of ernstige luchtwegklachten en/
of koorts heeft. Wel klachten? Neem dan
contact op met uw huisarts.
Bezoekregels
• Er is een speciaal ingerichte
verpleegafdeling voor patiënten met
(verdenking op) corona. Bezoek
voor besmette patiënten is hier niet
toegestaan. Telefonisch contact/
beeldbellen is eventueel wel mogelijk.
• Niet besmette patiënten mogen nog
maar één vaste bezoeker ontvangen
gedurende de ligperiode.
• De verkorte bezoektijd is van 15.00 tot
17.00 uur. Blijft u op de afdeling waar
de patiënt is opgenomen.
• Bezoekregels voor kinderen wijken
af. U krijgt van de behandelend
zorgverlener hierover informatie.
Spoedeisende Hulp (SEH)
Ga niet zomaar langs bij de SEH. Bel
altijd eerst uw huisarts of huisartsenpost.

Jeugdgezondheidszorg
Vaccinaties
Vanwege het coronavirus komen kinderen
minder vaak naar het consultatiebureau.
Baby’s van 4 weken worden wel gezien.
Afspraken gaan alleen door als het tijd is
voor een vaccinatie. Alle contactmomenten
op scholen zijn voorlopig afgelast. Voor
kinderen van 4 – 18 jaar gaan alleen de
vaccinatiespreekuren door.
Pasgeboren baby’s
In de kraamtijd komt een
jeugdverpleegkundige op huisbezoek
om kennis te maken en de eerste
gezondheidscheck te doen. Dit gebeurt nu
telefonisch. Kindje geboren? Laat het weten
via de website of bel naar JGZ. Normaal
gesproken krijgen baby’s kort na de
geboorte een gehoortest. Voorlopig worden
deze gehoortesten niet uitgevoerd.
Telefonisch spreekuur
Het inloopspreekuur vervalt. Ouders
die vragen of zorgen hebben over hun

kind kunnen elke werkdag met een
jeugdverpleegkundige bellen tussen 08.30
en 16.30 uur.
22 wekenprik voor zwangeren
Aanstaande moeders kunnen gewoon bij
JGZ terecht voor de 22 wekenprik, die
hun baby beschermt tegen kinkhoest.
Zij kunnen bellen voor een afspraak.
Vaccineren kan vanaf week 22 in de
zwangerschap.
Bezoekregels
Afspraken worden zorgvuldig gepland,
zodat ouders en kinderen elkaar zo min
mogelijk treffen. Er mag maximaal één
gezonde ouder of verzorger met het kind
naar het consultatiebureau komen.

Contactgegevens
Contactbureau: 088-054 99 99
www.jgzzhw.nl

Thuiszorg en woonzorglocaties
De Fundis bedrijven (WelThuis
en Vierstroom Zorg Thuis) treffen
preventieve maatregelen. Om bewoners,
zorgmedewerkers en behandelaren te
beschermen, is het bezoeken van de
woonzorglocaties helaas niet mogelijk.
(Beeld)bellen is dan een prettige manier
om contact te houden.

Vierstroom Zorg Thuis blijft zorg aan huis
geven. Ze hebben wel hulp nodig van
mantelzorgers om bij te springen. Bij verdenking van een besmetting met corona
overleggen ze met de GGD. Daarnaast
treffen ze voorbereidingen om ook de
mensen op te vangen die na een ziekenhuisopname weer naar huis kunnen.

