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SAMENVATTING
Op verzoek van de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving
peiling 2014 een aantal vragen opgenomen over uitgaan. De (online)
den onder een steekproef van 10.000 Zoetermeerders van 12 t/m 26
vond plaats in de maand april 2014. De respons bedraagt 16%. In dit
komsten over het onderwerp uitgaan opgenomen.

is in de Jongerenenquête is gehoujaar. Het veldwerk
verslag zijn de uit-

De vragen over uitgaan zijn alleen voorgelegd aan de 16 t/m 26 jarige respondenten.
Ruim de helft (58%) van hen blijkt in de twaalf maanden voorafgaande aan het onderzoek wel eens in Zoetermeer te zijn uitgegaan. Met betrekking tot die respondenten levert
het onderzoek o.a. de volgende uitkomsten:
- Gemiddeld zijn ze in genoemde periode tien keer in Zoetermeer uitgeweest.
- 58% heeft in die periode de Queen of Hearts bezocht, 49% Spetters en 40% Club Envy. Elk van de andere uitgaansgelegenheden is door minder dan 40% bezocht.
- 10% is in die periode tijdens het uitgaan in Zoetermeer wel eens slachtoffer geweest
van een misdrijf en/of lastig gevallen.
- 35% kent in Zoetermeer plekken of uitgaansgelegenheden waar ze tijdens het uitgaan
liever niet komen omdat ze zich daar niet veilig voelen.
- 58% vindt dat het invoeren van cameratoezicht het uitgaan in Zoetermeer veiliger heeft
gemaakt.
- 76% is tevreden of zeer tevreden over het deurbeleid in het Zoetermeerse uitgaans leven.
- 93% voelt zich in het algemeen veilig of zeer veilig tijdens het uitgaan in Zoetermeer.
- Uitgedrukt in een rapportcijfer geven ze een 7,0 aan hun gevoel van veiligheid tijdens
het uitgaan in Zoetermeer.
- 14% drinkt nooit alcohol tijdens het uitgaan in Zoetermeer; 32% doet dat (bijna) altijd.
- 92% gebruikt nooit drugs tijdens het uitgaan in Zoetermeer; 1% doet dat (bijna) altijd.
- 58% is de laatste keer dat ze in Zoetermeer uitgingen naar de betreffende uitgaansgelegenheid gefietst; 17% ging met de auto (niet zijnde een taxi). Andere vervoerswijzen werden minder vaak gebruikt.
Van de respondenten die in de afgelopen twaalf maanden niet in Zoetermeer zijn uitgeweest zegt 47% niet van uitgaan te houden. Waarmee dat de meest genoemde reden is
voor het niet uitgaan in Zoetermeer. Op de tweede plaats komt, met 41%, dat ze uitgaan
in Zoetermeer niet leuk vinden en op de derde plaats (26%) dat ze liever buiten Zoetermeer uitgaan.
Van de respondenten is 68% in de afgelopen twaalf maanden wel eens buiten Zoetermeer (maar wel binnen Nederland) uitgegaan. Daarvan deed 76% dat wel eens in Den
Haag. Waarmee dat met betrekking tot het uitgaan de meest favoriete gemeente was. Op
de tweede plaats kwam, met 47%, Rotterdam.
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1.

INLEIDING

In april 2014 heeft Onderzoek & Statistiek onder een steekproef van de Zoetermeerders
in de leeftijd 12-26 jaar de Jongerenpeiling 2014 gehouden. In deze (digitale) enquête
waren over een tiental verschillende onderwerpen vragen opgenomen.
Dit rapport bevat de uitkomsten van de vragen over het onderwerp uitgaan. Opdrachtgever voor dat onderdeel is de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. Zie voor
de vragen bijlage 1.
Steekproef
De steekproef had een omvang van 10.000 personen en is per 12 maart 2014 getrokken
uit de op die datum in Zoetermeer woonachtige personen die gedurende de hele maand
april 2014 tot de leeftijdsklasse 12 t/m 26 jaar zouden behoren (exclusief die in de gevan1
genis en die met een zogenaamd briefadres).
Veldwerk
De enquête kon alleen via het internet worden ingevuld. De enquête stond open van
10 april t/m 5 mei 2014. De steekproefpersonen kregen aan het begin van die periode
een brief met het verzoek de vragenlijst in te vullen. Zij konden deze bereiken met een individuele inlogcode. Halverwege de veldwerkperiode is een rappelbrief verstuurd.
Respons
De respons bedraagt 16%: 1.449 personen hebben de enquête geheel ingevuld en 164
hebben dat voor een deel gedaan.
Alleen de 16-26 jarigen
De vragen over uitgaan zijn alleen voorgelegd aan de 16 t/m 26 jarige respondenten. Van
de 1.613 respondenten behoorden er 999 tot die leeftijdsklasse. Daarvan hebben er 964
alle vragen over het onderwerp uitgaan beantwoord. De uitkomsten in dit rapport hebben
alleen op die respondenten betrekking.

1

Inclusief inwoners in de gevangenis maar exclusief die met een briefadres telde Zoetermeer op de
datum van steekproeftrekking 21.794 inwoners die gedurende de hele maand april 2014 tot de leeftijdsklasse 12 t/m 26 jaar zouden behoren.
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2. UITGAAN BINNEN EN BUITEN ZOETERMEER
2.1 Binnen Zoetermeer
Bijna 60% van de respondenten is in de twaalf maanden voorafgaande aan het onderzoek wel eens in Zoetermeer uitgeweest. Zie tabel 2.1.
Tabel 2.1 Uitgaan in Zoetermeer, absoluut en in %.
Is respondent in de afgelopen twaalf maanden wel eens
uitgegaan in Zoetermeer?

Absoluut

In %

Ja

544

58,2

Nee

391

41,8

Subtotaal

935

100,0

Weet niet

29

Totaal

964

Grafiek 2.1 en bijlage 2 laten zien dat dat aandeel (met 49%) het laagste was onder de
16-18 jarige respondenten.

Grafiek 2.1 Uitgaan in Zoetermeer, naar leeftijd, in %.
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De respondenten die in de afgelopen twaalf maanden wel eens in Zoetermeer zijn uit geweest, hebben dat in die periode gemiddeld tien keer gedaan. Er is sprake van een sterke
spreiding rond dat gemiddelde. Tabel 2.2 laat zien dat circa 40% hooguit vier keer is uitgeweest. Bijna 30% heeft dat daarentegen minstens twaalf keer gedaan.
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Tabel 2.2 Uitgaansfrequentie, absoluut en in %.
Betreft alleen de respondenten die in de afgelopen twaalf maanden wel eens zijn
uitgegaan in Zoetermeer.
Hoeveel keer ongeveer is respondent in de afgelopen twaalf
maanden in Zoetermeer uitgegaan?

Absoluut

In %

1-4

209

39,4

5-11

170

32,0

12 of meer

152

28,6

Subtotaal

531

100,0

Geen antwoord

13

Totaal

544

- minimum: 1 keer
- maximum: 200 keer
- gemiddeld: 10,3 keer

Naar leeftijd zijn van de betreffende respondenten de 16-18 jarigen minder vaak uitgeweest
dan de ouderen. Zie bijlage 3 en grafiek 2.2.

Grafiek 2.2 Gemiddeld aantal keer dat respondent in de afgelopen twaalf maanden in
Zoetermeer is uitgegaan, naar leeftijd.
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Als we de respondenten meerekenen die geen enkele keer (in Zoetermeer) zijn uitgegaan
daalt het gemiddelde naar zes keer uitgaan in twaalf maanden. Zie ook bijlage 4.

2.2 Buiten Zoetermeer
Tabel 2.3 laat zien dat ongeveer tweederde van de respondenten in de twaalf maanden
voorafgaande aan het onderzoek wel eens buiten Zoetermeer (maar wel binnen Nederland) is uitgeweest.
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Tabel 2.3 Uitgaan buiten Zoetermeer, absoluut en in %.
Is respondent in de afgelopen twaalf maanden wel eens buiten
Zoetermeer (maar wel binnen Nederland) uitgegaan?

Absoluut

In %

Ja

646

67,9

Nee

305

32,1

Subtotaal

951

100,0

Weet niet

13

Totaal

964

Van de jongste respondenten (de 16-18 jarigen) zijn er duidelijk minder buiten Zoetermeer uitgegaan dan van de oudere. Zie bijlage 5 en grafiek 2.3.

Grafiek 2.3 Uitgaan buiten Zoetermeer, naar leeftijd, in %.
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2.3 Binnen en buiten Zoetermeer
Combinatie van de informatie die aan tabel 2.1 en 2.3 ten grondslag ligt levert de tabellen
2.4 en 2.5 op. Uit de eerste blijkt dat ruim driekwart van de respondenten in de afgelopen
twaalf maanden wel eens ergens in Nederland is uitgegaan.
Tabel 2.4 Uitgaan binnen en buiten Zoetermeer, absoluut en in %.
Is respondent in de afgelopen twaalf maanden wel eens
binnen of buiten Zoetermeer (maar wel binnen Nederland)
uitgegaan?

Absoluut

In %

Ja

736

77,6

Nee

212

22,4

Subtotaal

948

100,0

Onbekend

16

Totaal

964

Dat aandeel is, met 68%, het laagst onder de 16-18 jarige respondenten. Zie bijlage 6 en
grafiek 2.4.
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Grafiek 2.4 Uitgaan binnen en buiten Zoetermeer, naar leeftijd, in %.
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Tabel 2.5 laat o.a. zien dat van de respondenten die in de afgelopen twaalf maanden wel
eens in eigen land zijn uitgegaan bijna tweederde (64%) dat zowel binnen als buiten Zoetermeer heeft gedaan.
Tabel 2.5 Uitgaansgemeente, absoluut en in %.
Betreft alleen de respondenten die in de afgelopen twaalf maanden wel eens binnen of
buiten Zoetermeer (maar wel binnen Nederland) zijn uitgegaan.
Waar in Nederland is respondent in de afgelopen twaalf
maanden wel eens uitgegaan?

Absoluut

In %

Alleen binnen Zoetermeer

84

11,8

Alleen buiten Zoetermeer

175

24,5

Binnen en buiten Zoetermeer

454

63,7

Subtotaal

713

100,0

Onbekend

23

Totaal

736

Van de jongsten (16-18 jaar) onder de betreffende respondenten is circa 20% uitsluitend
in Zoetermeer uitgeweest. Van de ouderen is dat minder dan 10%. Zie bijlage 7.
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3. UITGAANSBESTEMMINGEN
3.1 Zoetermeerse uitgaansgelegenheden
Van de respondenten die in de afgelopen twaalf maanden wel eens in Zoetermeer zijn
uitgegaan, heeft 58% in die periode de Queen of Hearts wel eens bezocht. Waarmee dat
de meest bezochte Zoetermeerse uitgaansgelegenheid is. Op de tweede plaats komt,
met 49%, Spetters en op de derde Club Envy (40%). Zie verder bijlage 8 en grafiek 3.1.
Grafiek 3.1 Zoetermeerse uitgaansgelegenheden, naar percentage respondenten die de
betreffende gelegenheid in de afgelopen twaalf maanden hebben bezocht.
Betreft alleen de respondenten die in de afgelopen twaalf maanden wel eens zijn uitgegaan in
Zoetermeer.
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Bijlage 8 laat nog zien dat 78 respondenten bij de beantwoording van de betreffende
vraag, al of niet uitsluitend, het hokje ‘anders’ hebben aangeklikt. De meeste van hen
hebben daarbij tevens genoteerd om welke andere uitgaansgelegenheden het gaat. Zie
daarvoor bijlage 9.

3.2 Andere gemeenten
Van de respondenten die in de afgelopen twaalf maanden wel eens buiten Zoetermeer
(maar wel binnen Nederland) zijn uitgegaan heeft 76% dat in die periode wel eens in Den
Haag gedaan. Waarmee dat verreweg de meest favoriete uitgaansgemeente is. In het op
de tweede plaats geëindigde Rotterdam is 47% uitgeweest Zie verder bijlage 10 en grafiek 3.2.
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Grafiek 3.2 Nederlandse gemeenten (exclusief Zoetermeer), naar percentage respondenten
die in de betreffende gemeente in de afgelopen twaalf maanden wel eens zijn
uitgegaan.
Betreft alleen de respondenten die in de afgelopen twaalf maanden wel eens buiten Zoetermeer
(maar wel binnen Nederland) zijn uitgegaan.
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4. VEILIGHEID
4.1 Onveilige plekken
Tabel 4.1 laat zien dat van de respondenten die in de afgelopen twaalf maanden wel
eens zijn uitgegaan in Zoetermeer ongeveer een derde zegt dat er in Zoetermeer plekken
of uitgaansgelegenheden zijn waar ze tijdens het uitgaan liever niet komen. En wel omdat
ze zich er niet veilig voelen.
Tabel 4.1 Onveilige plekken of uitgaansgelegenheden, absoluut en in %.
Betreft alleen de respondenten die in de afgelopen twaalf maanden wel eens zijn
uitgegaan in Zoetermeer.
Zijn er in Zoetermeer plekken of uitgaansgelegenheden waar
respondent tijdens het uitgaan liever niet komt omdat hij zich
daar niet veilig voelt?

Absoluut

In %

Ja

164

35,0

Nee

304

65,0

Subtotaal

468

100,0

Weet niet

76

Totaal

544

Om welke plekken of uitgaansgelegenheden het daarbij gaat staat in bijlage 11.

4.2 Slachtoffers van misdrijf of lastigvallen
Van de respondenten die in de afgelopen twaalf maanden wel eens zijn uitgegaan in
Zoetermeer is 10% tijdens dat uitgaan wel eens slachtoffer geweest van een misdrijf of
lastiggevallen. Zie tabel 4.2.
Tabel 4.2 Slachtofferschap, absoluut en in %.
Betreft alleen de respondenten die in de afgelopen twaalf maanden wel eens zijn
uitgegaan in Zoetermeer.
Is respondent in de afgelopen twaalf maanden tijdens het
uitgaan in Zoetermeer wel eens slachtoffer geweest van een
misdrijf en/of lastiggevallen?
Ja

Absoluut

In %

51

9,5

Nee

488

90,5

Subtotaal

539

100,0

Weet niet

5

Totaal

544

Om welke vormen van misdrijf of lastigvallen het ging staat in bijlage 12.
Tabel 4.3 laat zien dat iets meer dan de helft van de betreffende respondenten vaker dan
één keer slachtoffer was. Gemiddeld ging het om twee keer slachtofferschap.
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Tabel 4.3 Frequentie van slachtofferschap, absoluut en in %.
Betreft alleen de respondenten die in de afgelopen twaalf maanden wel eens zijn
uitgegaan in Zoetermeer en daarbij wel eens slachtoffer zijn geweest van een misdrijf
en/of zijn lastiggevallen.
Hoeveel keer ongeveer is respondent in de afgelopen twaalf
maanden tijdens het uitgaan in Zoetermeer slachtoffer geweest van een misdrijf en/of lastiggevallen?

Absoluut

In %

Eén

23

46,0

Twee

15

30,0

Drie of meer

12

24,0

Subtotaal

50

100,0

Geen antwoord

1

Totaal

51

- maximum: 12 keer
- gemiddeld: 2,2 keer

4.3 Cameratoezicht
Heeft het invoeren van cameratoezicht het uitgaan in Zoetermeer veiliger gemaakt? Uit
tabel 4.4 kan worden afgeleid dat de helft (48%) van de respondenten die in de afgelopen
twaalf maanden wel eens zijn uitgegaan in Zoetermeer daar geen mening over heeft. Van
degenen met wel een mening ter zake vindt bijna 60% dat dat inderdaad het geval is.
Tabel 4.4 Cameratoezicht, absoluut en in %.
Betreft alleen de respondenten die in de afgelopen twaalf maanden wel eens zijn
uitgegaan in Zoetermeer.
Vindt respondent dat het invoeren van cameratoezicht het
uitgaan in Zoetermeer veiliger heeft gemaakt?

Absoluut

In %

Ja

166

58,2

Nee

119

41,8

Subtotaal

285

100,0

Geen mening

259

Totaal

544

4.4 Deurbeleid
Van de respondenten (met een mening ter zake) die in de afgelopen twaalf maanden wel
eens zijn uitgegaan in Zoetermeer, blijkt een kwart niet tevreden te zijn over het deurbeleid in het Zoetermeerse uitgaansleven. Zie tabel 4.5. Waarom dat zo is staat in bijlage 13.

11

Tabel 4.5 Deurbeleid, absoluut en in %.
Betreft alleen de respondenten die in de afgelopen twaalf maanden wel eens zijn
uitgegaan in Zoetermeer.
Hoe tevreden is respondent over het deurbeleid in het
uitgaansleven van Zoetermeer?
Zeer tevreden

Absoluut

In %

18

4,4

292

71,7

Ontevreden

72

17,7

Zeer ontevreden

25

6,1

Subtotaal

407

100,0

Geen mening

137

Totaal

544

Tevreden

4.5 Gevoel van veiligheid
Uit tabel 4.6 blijkt dat van de respondenten die in de afgelopen twaalf maanden in Zoetermeer zijn uitgeweest een kleine minderheid (7%) zich tijdens het uitgaan niet veilig
voelt. Waar dat door komt staat in bijlage 14.
Tabel 4.6 Gevoel van veiligheid, absoluut en in %.
Betreft alleen de respondenten die in de afgelopen twaalf maanden wel eens zijn
uitgegaan in Zoetermeer.
Hoe veilig voelt respondent zich in het algemeen tijdens het
uitgaan in Zoetermeer?
Zeer veilig

Absoluut

In %

28

5,3

459

87,6

36

6,9

1

0,2

Subtotaal

524

100,0

Weet niet

20

Veilig
Onveilig
Zeer onveilig

Totaal

544

In een rapportcijfer uitgedrukt geven de respondenten die in de afgelopen twaalf maanden in Zoetermeer uitgingen gemiddeld een 7,0 aan hun gevoel van veiligheid tijdens het
uitgaan in Zoetermeer. Zie bijlage 15 en grafiek 4.1.
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Grafiek 4.1 Gevoel van veiligheid tijdens het uitgaan in Zoetermeer, uitgedrukt in een
rapportcijfer, in %.
Betreft alleen de respondenten die in de afgelopen twaalf maanden wel eens zijn uitgegaan in
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5. ALCOHOL
Van de respondenten die in de afgelopen twaalf maanden in Zoetermeer zijn uitgegaan
gebruikt een minderheid van 14% tijdens het uitgaan in Zoetermeer nooit alcohol. Een
derde daarentegen gebruikt dan (bijna) altijd alcohol. Zie verder tabel 5.1.
Tabel 5.1 Alcoholgebruik, absoluut en in %.
Betreft alleen de respondenten die in de afgelopen twaalf maanden wel eens zijn
uitgegaan in Zoetermeer.
Hoe vaak gebruikt respondent alcohol als hij in Zoetermeer
uitgaat?
(Bijna) altijd

Absoluut

In %

176

32,5

Vaak

83

15,3

Regelmatig

95

17,5

Soms

111

20,5

Nooit

77

14,2

Subtotaal

542

100,0

Weet niet

2

Totaal

544

Bijlage 16 laat zien dat van de respondenten die tijdens het uitgaan in Zoetermeer wel
eens alcohol gebruiken 85% dat ook de laatste keer dat ze uitgingen hebben gedaan.
Als de informatie van tabel 5.1 en bijlage 16 (op respondentniveau) wordt gecombineerd
resulteert tabel 5.2. Daaruit blijkt dat 72% van de respondenten die in de afgelopen twaalf
maanden in Zoetermeer zijn uitgeweest de laatste keer dat ze in Zoetermeer uitgingen alcohol heeft gedronken.
Tabel 5.2 Alcoholgebruik tijdens laatste keer uitgaan, absoluut en in %.
Betreft alleen de respondenten die in de afgelopen twaalf maanden wel eens zijn
uitgegaan in Zoetermeer.
Heeft respondent de laatste keer dat hij in Zoetermeer uitging
alcohol gedronken?

Absoluut

In %

Ja

374

72,5

Nee

142

27,5

Subtotaal

516

100,0

Onbekend

28

Totaal

544

Tabel 5.3 laat zien hoeveel glazen alcohol de betreffende respondenten toen hebben genuttigd. Gemiddeld was dat vijf glazen.
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Tabel 5.3 Aantal glazen alcohol, absoluut en in %.
Betreft alleen de respondenten die in de afgelopen twaalf maanden wel eens zijn
uitgegaan in Zoetermeer en de laatste keer dat ze in Zoetermeer uitgingen alcohol
hebben gedronken.
Hoeveel glazen alcohol ongeveer heeft respondent gedronken
tijdens de laatste keer dat hij in Zoetermeer uitging?

Absoluut

In %

1-3

143

39,1

4-6

140

38,3

7 of meer

83

22,7

Subtotaal

366

100,0

Geen antwoord

8

Totaal

374

- maximum: 30 glazen
- gemiddeld: 5,1 glazen

Als we de informatie uit tabel 5.2 en 5.3 combineren kan bijlage 17 worden opgesteld.
Daaruit blijkt o.a. dat als ook de respondenten worden meegeteld die tijdens de laatste
keer uitgaan geen alcohol dronken, het gemiddelde naar 3,7 glazen per respondent daalt.
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6. DRUGS
Van de respondenten die in de afgelopen twaalf maanden in Zoetermeer zijn uitgegaan
gebruikt een minderheid van 8% tijdens het uitgaan in Zoetermeer wel eens drugs. Zie
verder tabel 6.1.
Tabel 6.1 Drugsgebruik, absoluut en in %.
Betreft alleen de respondenten die in de afgelopen twaalf maanden wel eens zijn
uitgegaan in Zoetermeer.
Hoe vaak gebruikt respondent drugs als hij in Zoetermeer
uitgaat?

Absoluut

In %

(Bijna) altijd

7

1,3

Vaak

5

0,9

Regelmatig

1

0,2

Soms

28

5,2

Nooit

497

92,4

Subtotaal

538

100,0

Weet niet

6

Totaal

544

Bijlage 18 laat zien dat van de respondenten die tijdens het uitgaan in Zoetermeer wel
eens drugs gebruiken 38% dat ook de laatste keer dat ze uitgingen hebben gedaan.
Als de informatie van tabel 6.1 en bijlage 18 (op respondentniveau) wordt gecombineerd
resulteert tabel 6.2. Daaruit blijkt dat 3% van de respondenten die in de afgelopen twaalf
maanden in Zoetermeer zijn uitgeweest de laatste keer dat ze in Zoetermeer uitgingen
drugs heeft gebruikt.
Tabel 6.2 Drugsgebruik tijdens laatste keer uitgaan, absoluut en in %.
Betreft alleen de respondenten die in de afgelopen twaalf maanden wel eens zijn
uitgegaan in Zoetermeer.
Heeft respondent de laatste keer dat hij in Zoetermeer uitging
drugs gebruikt?
Ja

Absoluut

In %

15

2,8

Nee

522

97,2

Subtotaal

537

100,0

Onbekend

7

Totaal

544
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7. VERVOER
Bijlage 19 en grafiek 7.1 laten zien dat de fiets veruit het meest gebruikte vervoermiddel
is om uitgaansgelegenheden te bezoeken: 58% van de respondenten die in de afgelopen
twaalf maanden in Zoetermeer zijn uitgeweest is de laatste keer dat ze dat deden naar de
betreffende uitgaansgelegenheid gefietst.

Grafiek 7.1 Vervoermiddel waarmee respondent de laatste keer dat hij in Zoetermeer is
uitgegaan het grootste deel van de weg naar de eerst bezochte uitgaansgelegenheid heeft afgelegd, in %.
Betreft alleen de respondenten die in de afgelopen twaalf maanden wel eens zijn uitgegaan in
Zoetermeer.
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Het vervoer na het uitgaan laat ongeveer hetzelfde beeld zien. Zie bijlage 20 en grafiek 7.2.

Grafiek 7.2 Vervoermiddel waarmee respondent de laatste keer dat hij in Zoetermeer is
uitgegaan het grootste deel van de weg naar huis heeft afgelegd, in %.
Betreft alleen de respondenten die in de afgelopen twaalf maanden wel eens zijn uitgegaan in
Zoetermeer.
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8. WAAROM NIET UITGAAN IN ZOETERMEER
Van de respondenten die in de twaalf maanden voorafgaande aan het onderzoek niet in
Zoetermeer zijn uitgegaan heeft 47% dat (al of niet uitsluitend) niet gedaan omdat ze niet
van uitgaan houden. Waarmee dat de meest genoemde reden is. Op de tweede plaats
komt, met 41%, het feit dat ze uitgaan in Zoetermeer niet leuk vinden. Zie verder bijlage 21 en grafiek 8.1.
Grafiek 8.1 Redenen om in de afgelopen twaalf maanden niet in Zoetermeer te zijn
uitgegaan, naar percentage respondenten die de betreffende reden noemen.
Betreft alleen de respondenten die in de afgelopen twaalf maanden niet in Zoetermeer zijn
uitgegaan.
Houdt niet van uitgaan
Vindt uitgaan in Zoetermeer niet leuk
Gaat liever buiten Zoetermeer uit
Had er geen tijd voor
Kon het niet betalen

Te jong voor de betreffende uitgaansgelegenheden
Zou zich bij het uitgaan niet veilig zou voelen
Mocht niet van ouders of verzorgers
Anders
0

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 %

Bijlage 21 laat nog zien dat 55 respondenten bij de beantwoording van de betreffende
vraag, al of niet uitsluitend, het hokje ‘anders’ hebben aangeklikt. De genoemde andere
redenen zijn opgenomen als bijlage 22.
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9. MOGELIJKE VERBETERINGEN UITGAANSLEVEN
Grafiek 9.1 laat zien dat bijna de helft van de respondenten suggesties heeft over hoe het
Zoetermeerse uitgaansleven verbeterd kan worden. De betreffende suggesties zijn opgenomen als bijlage 23.
Tabel 9.1 Het hebben van suggesties voor verbetering uitgaansleven, absoluut en in %.
Heeft respondent suggesties hoe het uitgaansleven in
Zoetermeer verbeterd kan worden?

Absoluut

In %

Ja

451

46,8

Nee

513

53,2

Totaal

964

100,0

19

20

BIJLAGEN

21

22

Bijlage 1.
Gedeelte van de vragenlijst.
Betreft alleen de vragen over het onderwerp uitgaan.
8.

Ben je in de afgelopen twaalf maanden wel eens uitgegaan in Zoetermeer?
En zo ja, hoeveel keer ongeveer?
 ja, het aantal keer is ongeveer: ………….  door naar vraag 10
 nee
 weet niet
 door naar vraag 10

9.

Waarom ben je in de afgelopen twaalf maanden niet in Zoetermeer uitgegaan?
LET OP: meerdere antwoorden mogelijk.
 ik hou niet van uitgaan
 ik vind uitgaan in Zoetermeer niet leuk
 ik was te jong voor de uitgaansgelegenheden waar ik naartoe wilde
 ik ga liever buiten Zoetermeer uit
 ik mocht niet van mijn ouders of verzorgers
 ik kon het niet betalen
 ik zou me bij het uitgaan niet veilig zou voelen
 ik had er geen tijd voor
 anders, namelijk: ………………………………………………………………………….
 weet niet
 nu door naar vraag 27

10. Welke Zoetermeerse uitgaansgelegenheden heb je in de afgelopen twaalf
maanden bezocht?
LET OP: meerdere antwoorden mogelijk.
 De Boerderij
 Club Envy
 Clooney
 Grandcafé ‘Vrienden’
 Queen of Hearts
 The Old Pal
 Spetters
 2nd Floor
 anders, namelijk: ………………………………….
 weet niet
11. Ben je in de afgelopen twaalf maanden tijdens het uitgaan in Zoetermeer wel
eens slachtoffer geweest van een misdrijf en/of lastig gevallen?
En zo ja, hoeveel keer ongeveer?
 ja, het aantal keer is ongeveer: ………….
 nee
 door naar vraag 13
 weet niet  door naar vraag 13
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12. Welke vormen van misdrijf of lastigvallen waren dat?
…………………………………………………………………………………………………
13. Zijn er in Zoetermeer plekken of uitgaansgelegenheden waar je tijdens het
uitgaan liever niet komt omdat je je daar niet veilig voelt?
 ja
 nee
 door naar vraag 15
 weet niet  door naar vraag 15
14. Welke plekken of uitgaansgelegenheden zijn dat?
…………………………………………………………………………………………………
15. Hoe tevreden ben je over het deurbeleid in het uitgaansleven van Zoetermeer?
 zeer tevreden
 tevreden
 ontevreden
 zeer ontevreden
 geen mening

 door naar vraag 17
 door naar vraag 17
 door naar vraag 17

16. Waarom ben je daar (zeer) ontevreden over?
…………………………………………………………………………………………………
17. Vind je dat het invoeren van cameratoezicht het uitgaan in Zoetermeer veiliger
heeft gemaakt?
 ja
 nee
 geen mening
18. Hoe veilig voel je je in het algemeen tijdens het uitgaan in Zoetermeer?
 zeer veilig
 veilig
 onveilig
 zeer onveilig
 weet niet

 door naar vraag 20
 door naar vraag 20
 door naar vraag 20

19. Waardoor voel je je (zeer) onveilig?
…………………………………………………………………………………………………
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20. Kun je ook met een rapportcijfer aangeven hoe veilig je je in het algemeen
voelt tijdens het uitgaan in Zoetermeer?
 1. zeer onveilig
 2.
 3.
 4.
 5.
 6.
 7.
 8.
 9.
 10. zeer veilig
 weet niet
21. Hoe vaak gebruik je alcohol als je in Zoetermeer uitgaat?
 (bijna) altijd
 vaak
 regelmatig
 soms
 nooit
 door naar vraag 23
 weet niet  door naar vraag 23
22. Heb je de laatste keer dat je in Zoetermeer uitging alcohol gedronken?
En zo ja, hoeveel glazen ongeveer?
 ja, het aantal glazen was ongeveer: ………….
 nee
 weet niet
23. Hoe vaak gebruik je drugs als je in Zoetermeer uitgaat?
 (bijna) altijd
 vaak
 regelmatig
 soms
 nooit
 door naar vraag 25
 weet niet  door naar vraag 25
24. Heb je de laatste keer dat je in Zoetermeer uitging drugs gebruikt?
 ja
 nee
 weet niet
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25. Hoe ben je de laatste keer dat je in Zoetermeer bent uitgegaan naar de
betreffende uitgaansgelegenheid toe gegaan?
LET OP: het gaat om het grootste deel van de weg naar de eerste uitgaansgelegenheid die je toen bezocht.
 met een taxi
 met een andere auto (dus geen taxi)
 met het openbaar vervoer
 met de bromfiets of scooter
 met de fiets
 te voet
 anders
 weet niet
26. Hoe ben je de laatste keer dat je in Zoetermeer bent uitgegaan weer naar huis
gegaan?
LET OP: het gaat om het grootste deel van de weg naar huis.
 met een taxi
 met een andere auto (dus geen taxi)
 met het openbaar vervoer
 met de bromfiets of scooter
 met de fiets
 te voet
 anders
 weet niet
27. Ben je in de afgelopen twaalf maanden wel eens buiten Zoetermeer (maar wel
binnen Nederland) uitgegaan?
 ja
 nee
 door naar vraag 29
 weet niet  door naar vraag 29
28. In welke gemeenten buiten Zoetermeer (maar wel binnen Nederland) ben je in
de afgelopen twaalf maanden uitgegaan?
LET OP: meerdere antwoorden mogelijk.
 Den Haag
 Amsterdam
 Rotterdam
 Utrecht
 Leiden
 Delft
 Rijswijk
 Leidschendam-Voorburg
 anders
 weet niet
29. Heb je suggesties hoe het uitgaansleven in Zoetermeer verbeterd kan worden?
 ja, namelijk: ………………………...………………………………………………………
 nee

26

Bijlage 2.
Uitgaan in Zoetermeer, naar leeftijd, in %.
Leeftijd
Is respondent in de afgelopen
twaalf maanden wel eens
uitgegaan in Zoetermeer?
Ja
Nee
Totaal
Aantal respondenten

16-18

19-22

23-26

Totaal

49,1

65,5

61,3

58,2

50,9

34,5

38,7

41,8

100,0

100,0

100,0

100,0

340

293

302

935

Bijlage 3.
Uitgaansfrequentie, naar leeftijd, in %.
Betreft alleen de respondenten die in de afgelopen twaalf maanden wel eens zijn uitgegaan in
Zoetermeer.
Leeftijd
Hoeveel keer ongeveer is
respondent in de afgelopen
twaalf maanden in Zoetermeer
uitgegaan?

16-18

19-22

23-26

Totaal

1-4

48,1

34,9

36,1

39,4

5-11

30,2

30,6

35,0

32,0

12 of meer

21,6

34,4

29,0

28,6

100,0

100,0

100,0

100,0

Gemiddeld

7,4

12,0

11,1

10,3

Aantal respondenten

162

186

183

531

Hoeveel keer ongeveer is respondent in de afgelopen twaalf
maanden in Zoetermeer uitgegaan?

Absoluut

In %

Totaal

Bijlage 4.
Uitgaansfrequentie, absoluut en in %.

0

391

42,4

1-4

209

22,7

5-11

170

18,4

12 of meer

152

16,5

Subtotaal

922

100,0

Onbekend

42

Totaal

964

- maximum: 200 keer
- gemiddeld: 5,9 keer
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Bijlage 5.
Uitgaan buiten Zoetermeer, naar leeftijd, in %.
Leeftijd
Is respondent in de afgelopen
twaalf maanden wel eens
buiten Zoetermeer (maar wel
binnen Nederland) uitgegaan?
Ja
Nee
Totaal
Aantal respondenten

16-18

19-22

23-26

Totaal

52,9

74,3

78,6

67,9

47,1

25,7

21,4

32,1

100,0

100,0

100,0

100,0

346

296

309

951

Bijlage 6.
Uitgaan binnen en buiten Zoetermeer, naar leeftijd, in %.
Leeftijd
Is respondent in de afgelopen
twaalf maanden wel eens
binnen of buiten Zoetermeer
(maar wel binnen Nederland)
uitgegaan?

16-18

19-22

23-26

Totaal

Ja

67,7

81,6

84,8

77,6

Nee

32,3

18,4

15,2

22,4

100,0

100,0

100,0

100,0

344

294

310

948

Totaal
Aantal respondenten

Bijlage 7.
Uitgaansgemeente, naar leeftijd, in %.
Betreft alleen de respondenten die in de afgelopen twaalf maanden wel eens binnen of buiten
Zoetermeer (maar wel binnen Nederland) zijn uitgegaan.
Leeftijd
Waar in Nederland is respondent in de afgelopen twaalf
maanden wel eens uitgegaan?

16-18

19-22

23-26

Totaal

Alleen binnen Zoetermeer

21,1

8,0

7,1

11,8

Alleen buiten Zoetermeer

26,5

19,4

27,7

24,5

Binnen en buiten Zoetermeer
Totaal
Aantal respondenten

52,5

72,6

65,2

63,7

100,0

100,0

100,0

100,0

223

237

253

713
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Bijlage 8.
Zoetermeerse uitgaansgelegenheden die respondent in de afgelopen twaalf
maanden heeft bezocht, absoluut en in %.
Betreft alleen de respondenten die in de afgelopen twaalf maanden wel eens zijn uitgegaan in
Zoetermeer en nog wisten welke uitgaansgelegenheden ze daarbij hebben bezocht.

Uitgaansgelegenheden

Absoluut

In % van het
aantal
respondenten
(528) *)

Queen of Hearts

308

58,3

Spetters

259

49,1

Club Envy

212

40,2

Clooney

204

38,6

Grandcafé ‘Vrienden’

190

36,0

The Old Pal

176

33,3

De Boerderij

53

10,0

2nd Floor

47

8,9

Anders

78

14,8

*) Van de betreffende 544 respondenten wisten er 16 de vraag niet te beantwoorden.

Bijlage 9.
De andere Zoetermeerse uitgaansgelegenheden die respondent in de afgelopen
twaalf maanden heeft bezocht.
Van de respondenten die in de afgelopen twaalf maanden wel eens in Zoetermeer zijn
uitgegaan, hebben er 78 aangegeven in die periode (al of niet uitsluitend) andere Zoetermeerse uitgaansgelegenheden te hebben bezocht dan de acht in de enquête expliciet
voorgelegde gelegenheden. Van hen hebben er 74 de vraag beantwoord om welke andere gelegenheden het gaat. Hun antwoorden volgen hieronder.
























andere verschillende cafes
Après Ski bar Snow World
bevrijdingsfestival
Bevrijdingsfestival, bij de Dobbe
Biljart en snookercentrum
Biljart- en Snooker Centrum Zoetermeer
bioscoop
Bioscoop
Bioscoop
Bioscoop
bioscoop utopolis
Blokhut
cafe buytheweg - leidsewalle bar - plaats
cafe de plaats
cafe Leidsewallen
Cafe min 1
Cafe Min 1
Café min 1
centrum
Club mystery
Club mystery
club vrienden
DE BIOSCOOP
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De Plaats
Dekker
Dekker Bowling, Pool & snooker café
Den haag Club lustig & Rotterdam Club hollywood
Dutch water dreams
Dutch Water Dreams
Dutch Water Dreams
Dutch Water Dreams nieuwjaarsfeest
Dutch Waterdreams met oud&nieuw
dwd vlammenconcert stadshart
Exodus
graffiti muur meerzicht / tegenover hoogvliet driemanspolder
Grand Café De Plaats
Grandcafé de Plaats
Hot Wings Sportcafe
Ik ben bij vrienden gaan feesten
Ik heb gepoold bij Dekker
in de blokhut bij silverdome
JJ Music House
Laten staan
LATENSTAAN
mevrouw laten staan
Mevrouw Latenstaan
Oude amphion
Plaats
Plaats
Plaats
Pool en biljart centrum
Poolcentrum stadshart
restaurant
silverdome
Silverdome
Silverdome
silverdome->pal mundo
snookercentrum
Stadstheater
stadstheater, e.d.
Tapperij Seghwaert
The Place
utopolis
utopolis
Utopolis
Utopolis
Utopolis
Utopolis
Utopolis
Utopolis
UTOPOLIS
UtopolisYuniku Sushi & Grill
Watt zoetermeer
WEDOZO
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Bijlage 10.
Nederlandse gemeenten buiten Zoetermeer waarin respondent in de afgelopen
twaalf maanden wel eens is uitgegaan, absoluut en in %.
Betreft alleen de respondenten die in de afgelopen twaalf maanden wel eens buiten Zoetermeer
(maar wel binnen Nederland) zijn uitgegaan.

Gemeenten

Absoluut

In % van het
aantal
respondenten
(641) *)

Den Haag

486

75,8

Rotterdam

299

46,6

Amsterdam

175

27,3

Leiden

169

26,4

Utrecht

91

14,2

Delft

69

10.8

Leidschendam-Voorburg

20

3,1

Rijswijk

11

1,7

Anders

124

19,3

*) Van de betreffende 646 respondenten wisten er 5 de vraag niet te beantwoorden.

Bijlage 11.
Onveilige plekken en uitgaansgelegenheden.
Van de respondenten die in de afgelopen twaalf maanden wel eens in Zoetermeer zijn
uitgegaan, zeggen er 164 dat er in Zoetermeer plekken of uitgaansgelegenheden zijn
waar ze tijdens het uitgaan liever niet komen omdat ze zich daar niet veilig voelen. Van
hen hebben er 155 de vraag beantwoord om welke plekken of uitgaansgelegenheden het
gaat. Hun antwoorden volgen hieronder.
 -trap en plein onder cafe vrienden / ingang theater- fietspad tussen segwaert en
noordhove langs sloot- Centrum west
 2floor, vrienden, spetters
 2nd floor
 2nd Floor
 2nd Floor
 Afgelegen plekken met hangjongeren
 Alle
 als je na het uitgaan naar buiten gaat
 Als je terug moet met de randstadrail, bij de bibliotheek. Daar is het altijd heel erg
donker en dat vind ik niet prettig.
 bepaalde kebabzaken in het centrum/dorpsstraatRandstadrailstations
 Bij de Dobbe, het pinnen bij de ANWB
 Bij de parkeergarages
 Bij de parkeerplaats bij Envy dat stuk
 Bij de randstadsrail in de stad en daaronder bij alle parkeergelegenheden voor autos
 Bij het theater
 Bij silverdome het uitgaansgelegeheid, rondom podiumcafe boerderij
 bij spetters
 Bij uitgaansgelegenheden voel ik me wel veilig. In palenstein en de segwaartse weg
minder.
 binnenstad
 Boederij
 BOERDERIJ
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boerderij en daarachter,
boerderij en in de buurt van club envy
Boerderij in Zoetermeer
Buiten de ingangen van de uitgaansgelegenheden en Spetters.
Buurt van boerderij, achterkant van stadshart bij media markt
Buytenwegh en palenstein
cafe leidsewallen, club envy, cafe de plaats
Café Spetters
club Envy
club Envy
Club envy
Club Envy
Club Envy
Club Envy
Club Envy
Club Envy
Club Envy is voor mij niet meer voor herhaling vatbaar. Tijdens oud en nieuw is
Zoetermeer met name in Rokkeveen niet veilig. De Mandelabrug geeft savonds geen
veilig gevoel, er hangt veel gespuis rond.Sommige delen van Palenstein zijn niet
veilig.Savonds is het fiets/voetpad aan ballorig niet veilig.
Club envy op een vrijdagavond
Club Envy, Club Mystery
Club Envy, de wijk Buytenwegh en wijk Palestein
Club Envy. En s nachts buiten in de stad
Club Envy. En veel plekken op straat
Club envySpetters
De boerderij
De Boerderij
De Boerderij
DE GEBIEDEN WAAR ER VEEL TUNNELS ZIJN EN WAAR ER HEEL MOEILIJK TE
ZIEN IS OF ER IEMAND DAAR ZIT.
de omgeving rond de boerderij en station voorweg hoog en laag
De zegwaartseweg, bij tunneltjes en centrum west
delen van Palenstijn, Meerzicht en Oosterheem
dichtbij casa
Discotheek
donkere plekken in het stadshart
Door de incidenten bij Club Envy (voor de deur) kom ik daar liever niet meer.
Envy
Envy
Envy
Envy
Envy
Envy
Envy (amphion vroeger), spetters
envy en spetters
Envy en spetters
Envy en Spetters. Daarbuiten: s avonds: palenstein, alle tramhaltes.
Envy Zoetermeer
Envy, de Boerderij
Envy, Spetters soms.
Halte Seghwaert
Heel zoetermeer is niet veilig
Het zijn niet specifieke plekken waar ik me onveilig voel. De wat minder verlichte
plekken vind ik er onveilig uitzien en daar loop ik dus liever niet s avonds alleen.
ik kom in het weekend in de nacht liever niet op het eiland bij de dobbe plas
in de randstadrail (en op randstadrail stations met name voorweg laag) en in het
stadshart
In de stad bij het gedeelte van de mediamarkt tot de action
in de stad zelf of tijdens het fietsen van de stad naar noordhove
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kangaroepad, parkje meerzicht, plekken waar hangjongeren zitten.
kangoeroepad, Oosterheem bij winkelcentrum
Mandelabrug s avonds, park achter Kinderen van Versteegplein, Centrum West.
Mandelabrug, palenstein, centrum west.
Naast Spetters, als daar jongens dronken zijn is het er gevaarlijk. Als je Envy uitkomt,
en dan om het hoekje loopt.
Nabij Spetters.
Onder bruggen en soms op de seghwaartse weg
onder het stadshart, en centrum west
onder stadshart
Op de pakkeergarage naast het stadstheater en het station stadhuis.
Op straat
Over het algemeen voelt de stad niet veilig aan na middernacht. De
uitgaansgelegenheden rondom stadhuisplein zijn veilig, maar daar buiten vaak
grimmig..
overal
pakeerplaats onder spetters
palensteijn
Palenstein
Palenstein
Palenstein
Palenstein
Palenstein of de weg er naar toe
Palenstein,
Palenstein, boerderij
Palenstijn
Palenstijn, meerzicht
palestein voorweg laag, bytheweg
parkeergarages, stuk tussen centrum-west en meerzicht
Plekken waar groepen jongeren hangen.
Plekken waar het niet goed verlicht is en veel bosjes zijn
Randstadrail stations
Rond randstadrail halte Stadhuis. De lange stukken tussen de bibliotheek en club
Envy.
Rondom de boederij. Verlaten plekken in het stadshart. Weinig belichte fietspaden op
weg naar de uitgaangsgelegenheid.
Rondom Envy en af en toe bij Spetters.
Rondom het Stadshart, Mandela-brug, lange fietspaden, RandstadRail haltes
Second floor
Silverdome, Centrum West
soms cafes en bars naast de bioscoop zijn niet veilig
spetters
spetters
spetters
spetters
spetters
Spetters
Spetters
Spetters
Spetters
Spetters
Spetters
Spetters
Spetters
Spetters en envy
Spetters en Envy
Spetters en Envy
Spetters na 1 uur
Spetters, Envy
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 Spetters, Stadshart na 12en in het weekend, heel zoetermeer ervaar ik s avonds als
onveilig. Weinig toezicht en weinig mensen op straat
 spetters.
 Stadhuisplein
 Stadshart
 Stadshart in het algemeen, hangt een sfeer van agressie
 Station
 Station Randstadrail bij het stadshart, voornamelijk is het meer de omgeving die een
onveilig gevoel geeft dan de uitgaansgelegenheden zelf en dan voornamelijk het weer
naar huis gaan geeft regelmatig een onveilig gevoel
 station Seghweart + station Palenstein
 Station voorweg
 Steegjes etc.
 Stukken van het stadshart waar geen clubs of bars zijn (bijvoorbeeld stuk bij de
HEMA) en onder als je weggaat bij Club Envy
 Taxi standplaats stadstheather/onderdoorgang richting randstadrailhalte stadhuis
 Taxiplaats bij stadstheater.
 The old Pal
 Tochtpad, in de buurt van club envy (vroegere amphion)
 Tunnels, parkjes, donkere plekken.
 Tunneltje bij mandelabrug-parkeerplaats
 Vooral in de nacht rond stations aangezien hier vaak grote groepen Marokkaanse
jongeren rondhangen die op zoek zijn naar ruzie.
 Vooral in de stad op de wat meer afgelegen gebieden.
 Voorweg
 Voorweg hoog/laag Bij de boederij
 Voorweg, Buytenwegh en de omgeving
 Voorweg, Segwaertseweg
 waar veel oudere jongens zijn, die denken dat ze alles kunnen zeggen tegen meisjes
zoals mij
 wandelen
 Wijken: Palenstein en Meerzicht.. Buytenwegh en de Leyens vind ik ook eng in de
nacht.
Bijlage 12.
Vormen van misdrijf of lastigvallen.
Van de respondenten die in de afgelopen twaalf maanden wel eens in Zoetermeer zijn
uitgegaan, zijn er 51 in die periode tijdens dat uitgaan wel eens slachtoffer geweest van
een misdrijf en/of lastiggevallen. Van hen hebben er 50 de vraag beantwoord om welke
vormen van misdrijf of lastigvallen het gaat. Hun antwoorden volgen hieronder.
 aandrang tot dans of contact. waarbij ikzelf duidelijk en onderbouwd aangaf hier geen
interesse in te hebben.
 Aangevallen door een Marokkaan (het zijn altijd dezelfde hè?) Daar zou nou eens wat
harder tegen opgetreden moeten worden.
 Aanranding, intimidatie
 agressiviteit tijdens het uitgaan.
 Agressiviteit van horecabezoekers.
 bedreigingen
 Beroving , Mishandeling
 bier gooien
 De politie heeft me onrechtmatig behandels ik was me me ouders naar de kroeg
gegaan paar biertjes op lopen we de stad uit komt er een agent omdat we hard prate
helemaal opgefokt aan en staat met ze vuisten klaar en wij denken wat is dit nou wij
zeggen tegen de agent dat hij normaal moet doen we hebben niks misdaan en pakt
me op voor openbaar dronke schap terwijl ik maar een paar bietjes ophad niet tonen
van legitimatie omdat ik vroeg hoezo ik me legitimatie moet tonen kreeg ik gelijk een
boete voor het niet tonen later pakte ze hem wel uit me zak dus de politie moet meer
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naar gekeken worden hoe hun de situatie leiden want als agent hoor je dat eigelijk wel
te weten denk ik
Diefstal 2x plaats gevonden
diefstal en ruzie
een meisje sloeg mij zonder aanleiding in mijn maag
Fiets gestolen
geweld diefstal
Geweld, bedreigingen.
In mijn geval vooral jongens die je achterna lopen en fietsen tot aan je huis. Daarna
gaan je ze lastig vallen als jij vervolgens naar binnen (je huis in) of naar binnen (de
club in) wilt gaan.
irritante oudere mannen
Jeugd dat niks te doen heeft en onnodig mensen gaat lastigvallen
Lastig gevallen door jongens die het niet accepteren als ze afgewezen worden
lastige gevallen door mensen die ruzie zoeken.
Lastiggevallen door een jongen
Lastigvallen, in een uitgaansgelegenheid bedreigd worden
Lichte vorm van aanranding
mensen die ruzie met mij zoeken
Mijn tas, portemonnee en telefoon zijn meerdere keren gestolen.
Misdrijf: poging tot inbraak in het huis van mijn ouders waar ik ook woon. Mijn ouders
waren toen op vakantie dus op het moment dat het gebeurde was ik verantwoordelijk.
mishandeling
Ongevraagde sexuele aantijgingen
Ongewenste intimiteit in uitgaansgelegenheid en buiten de uitgaansgelegenheden
gevolgd worden door groepje getinte jonge mannen.
opstootjes en dergelijke
Ruzie
samenscholing van mannen als je langsloopt
Schelden en intimidatie
schelden vervelend zijn, je weet wel het gangster gedrag
schelden, vechten
Seksuele intimidatie
Seksuele intimidatie en ruzie. Vrienden waren betrokkenen bij een gevecht
stoerdoenerij ivm dronkenschap
Uitdagend gedrag, mensen die je uit dagen tot ruzie omdat ze te veel gedronken
hebben en stoer willen zijn
uitlokken van geweld of intimidatie
uitschelden, discrimineren, aan je willen zitten
Vechtpartij
Vechtpartij (niet direct betrokken)
Vechtpartij in Envy
vechtpartijen
Verbaal lastig gevallen.
Verbaal lastiggevallen
verbale agressiviteit
Vooral mishandeling door securitys buiten het uitgaansplek .
Vriendin lastig vallen en daarna mij en dan gelijk willen vechten

Bijlage 13.
Ontevredenheid over deurbeleid.
Van de respondenten die in de afgelopen twaalf maanden wel eens in Zoetermeer zijn
uitgegaan, zijn er 97 ontevreden of zeer ontevreden over het deurbeleid in het Zoetermeerse uitgaansleven. Van hen hebben er 89 de vraag beantwoord waarom dat zo is.
Hun antwoorden volgen hieronder.
 aantal keer geweigerd omdat ik geen vaste klant zou zijn
 Als 16 jarige kom ik nergens meer binnen alleen bij schaarse 16+ feestjes
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 Als allochtoon word ik weleens geweigerd
 Als ik met vrienden ben die een getint uiterlijk hebben wordt ik vaker geweigerd dan
als ik zonder ze ben.
 Als je 1 ding verkeerd doet dan wordt je gelijk bij je keel gegrepen en eruit gegooid
 ben ik niet? ik was ontevreden. Er wordt veel gevochten in zoetermeer. het zijn zoals
er in elke stad altijd dat kleine groepje, die het voor de rest verpest
 Beveiligers zijn niet zo aardig en als je niet echt bij de rest past kom je niet binnen
door een onzin smoesje .
 Bij Envy kwam ik een keer niet binnen met redelijk nette schoenen, ik was toen met
een hindoestaanse vriend. Een aantal weken daarna was ik met blanke vrienden en
kwamen we binnen met sportschoenen. Dit soort onredelijke dingen gebeurt vrij vaak.
Ook zijn de meeste bouncers niet echt sociaal aangelegd.
 Bij envy weleens tegengehouden bij het wanneer je geen fooi geen.
 Bij sommige uitgaans gelegenheden zoals bijv clooneys wordt een hele hoge
leeftijdsgrens getrokken.
 Brutaal geen respect voor (klanten)
 Club Envy zou nou behoren een 18+ club moeten zijn. Binnen lijkt het eerder 16+.
Clooney is een 23+ club geworden na 23:00 uur. Hierdoor trekken ze veel mannen
van middelbare leeftijd. Dit maakt het uitgaan een stuk minder leuk. 18+ of 21+ lijkt mij
een redelijker, omdat het dan meer jongeren aantrekt.
 De beveiliging vind ik volkomen terecht. Dit is in on stad als zoetermeer ook zeker
nodig. Maar ik vind het belachelijk dat er tegenwoordig niets meer aan 16+ concepten
worden georganiseerd.
 De leeftijdsgrens van de leuke uitgaansgelegenheden zoals Clooney en Vrienden zijn
te hoog.
 De Manier waarop mensen woorden aangepakt als er iets is gebeurd is niet normaal.
Er word geslagen en geschopt. De beveiliging aan de deur is zeer hard handig en
vaak onterecht hoe zij met de jongeren omgaan.
 De meeste bewakers aan de deur doen arrogant
 de portiers staan alleen maar met hun handjes te schudden voor fooi.
 discriminatie, voorkeurbeleid
 Entree betalen
 Er is geen reet te beleven en alles is voor pauper tokkies
 er is niet heel veel aanbod
 er is te weinig
 Er is te weinig voor mijn leeftijd met niveau. Iets als clooneys vind ik leuk maar ik ben
net een jaar te jong om daar binnen te mogen.
 Er komen nog steeds veel mensen binnen die niet de juiste minimale leeftijd hebben.
En soms is het wel zo erg dat er een bepaalde selectie mensen maar binnen komt
 er moet meer uitgangsclub voor jongeren komen en tis altijd heel erg druk bij de deur.
 Er werd bij mij niet gecontroleerd of ik 18 was
 Er worden mensen afgewezen op basis van hun kleding (bijvoorbeeld sportschoenen)
en het fouilleren is zo minimaal dat het eigenlijk geen zin heeft. Als je in Spetters naar
buiten loopt voor de openbare toiletten kan je zo weer naar binnen lopen
 er wordt veel entree gevraagd, terwijl zoetermeer vergeleken met den haag alles
behalve spannend is om uit te gaan. Entree houd veel bezoekers en mijzelf tegen
 Er zijn niet veel uitgaansgelegenheden, en variatie. Ook is het vaak 18+.
 Gebeurt te veel onderweg naar huis
 Geen tot weinig controle op het soort mensen wat er komt. Clooney heeft dat
bijvoorbeeld wel goed geregeld naar mijn mening.
 Het "uitsmijter" aspect heb ik nog nooit meegekregen. Alleen grote
sportschooljongens in een pakje die het handje ophouden voor een paar stuivers.
 het is zo slecht georganiseerd en zo niet veilig
 Het valt op dat buitenlandse mensen er vaker niet in worden gelaten terwijl tijdens het
uitgaan juist het Nederlandse volk voor problemen zorgt
 Het zijn vaak klootzakken.
 Iemand weigeren op uiterlijk, stijl en vooroordelen.
 Ik heb niet het idee dat mijn veiligheid gewaarborgd wordt door de
beveiligingsmedewerkers.
 ik kwam niet binnen
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 Ik was nog nooit in Club Envy geweest en ging daar met een vriend naar toe om iets
te drinken. Mij werd de toegang geweigerd.... omdat ze me niet kenden!!! Ik woon al
mijn hele leven in Zoetermeer en heb nog nooit overlast veroorzaakt. Ik zie er niet
aanstootgevend uit en kon me legitimeren. Club Envy heeft voor mij afgedaan.
Ontzettend irritant.
 Kisten en bijna alle alternatieve kledingdragers worden door de beveiliging standaard
geweigerd. Het zorgt ervoor dat ik niet meer in Zoetermeer uit ga.
 Komt er eindelijk een leuke tent (Clooney), is de minimumleeftijd 23 jaar. Daar heb je
als 21 jarige dus helemaal niks aan..
 Mag beter
 mag wel wat losser worden.
 Meisjes onder een bepaalde leeftijd komen binnen en jongens onder die grens niet.
 men is aan de deur racistisch, ik merk het vaak bij mijn donkere vrienden. Dit is al
sinds mensenheugenis aan de gang
 Men laat niet overal jongeren binnen en de cafés zijn al vroeg dicht en niet altijd open
 Met een groep vrienden kom je nergens binnen. Grote groep jongens willen ze niet.
Het moet toch kunnen dat je een keer met vrienden gaat stappen, zonder dat je elke
keer je vriendin moet meenemen?
 naar mijn mening hoort er geen thema gelinkt aan een afkomst te zijn. Bijvoorbeeld
een surinaamse of marrokaanse doelgroep
 Omdat de beveiliging allemaal aan de drugs is en wartaal uitslaan als ik er wat van
zeg krijg kreeg ik een klap
 Omdat deurbeleid niet aardig zijn en gewoon dwars door je heen lopen of ze gaan je
duwen
 omdat er niks voor mijn leeftijd als 16 jarige is
 omdat er zowat niks te doen is hier, en er weinig studenten wonen en
uitgaansplekken, en het uitgaansplek is nogal klein.
 Omdat het allemaal willekeur is. Geen eentonig beleid.
 Omdat je als je nog geen 18 bent ,nergens naar toe mag/kan
 Omdat ze me niet binnen laten.
 Omdat ze zwaar aan de drugs zitten.
 omdat zij vaak onterecht mensen weigeren voor de deur. Ook pakken ze onterecht de
jongeren hard aan en geven ze de persoon niet eens de gelegenheid om hem of haar
te woord te staan.
 Omdat, je hier bijna geen uitgaansgelegenheden hebt. Voor mijn leeftijd 16/18 kan je
alleen 1 keer in de vakantie uitgaan. Ik vind dat dat meer moet zijn
 Onprofessioneel, allemaal ons kent ons en je wordt behandeld als een puber en niet
als gast zoals in andere steden (manier van aanspreken).
 onredelijke beleid
 onvriendelijk, vijandig, dat je moe betalen als je weg gaat, anders wordt je
uitgescholden of kom je er een komende keer niet meer in
 ook dronken kom je binnen.
 Pakken mensen veel te hard aan
 Portieren zijn vaak bevriend met asociale mensen
 portiers doen niet hun werk alleen maar uit zijn op ruzie
 soms vragen ze om je ID
 strenger controleren & handhaven.
 Te streng voor de slechte kwaliteit van de club/discotheek in vergelijking met
Rotterdam
 Te weinig keuzes, Rotterdam en denhaag zijn leuker
 Te weinig plekken waar alleen mensen van mijn leeftijd komen. ik heb geen zin om
meer uit te gaan in uitgaansgelegenheden waar 16/18+ ook welkom zijn. Daarnaast
vind ik de uitgaansgelegenheden hier erg klein, waardoor je vaak dicht op elkaar
staat.
 te weinig, zeker voor onder de achttien jaar..
 Terwijl je niks verkeerd doet doen ze alsof je een crimineel bent
 Toegangsbeleid is te slap. Er komt teveel tuig binnen waarvan je van te voren al kan
zien dat het geen gezellig uitgaansvolk is.
 Uitsmijters zijn onaardig, onredelijk. Vaak wordt het argument: je bent dronken
gebruikt, 9 vd 10 heb ik dan niet eens gedronken. Dit wordt vervelend.
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 Vaak geen eerlijke behandeling een aantal voorbeelden hiervan: Niet iedereen wordt
gefouilleerd dit zijn meestal alleen de mensen die er anders uit zien als andere. Ze
laten vaak juist de verkeerde mensen door die er om bekend staan problemen te
veroorzaken. Op een moment dat er ruzie ontstaat wordt vaak de kleinste groep eruit
gezet die de problemen niet eens veroorzaakt hebben, en de grote groep die ruzie
zoekt binnen gehouden.
 Vaak te jong publiek
 Verkeerde houding. Selectief deur beleid.
 vind de beveiling racisitich ze laten binnen wie ze binnen willen laten
 vrouwen worden vaak niet gefouilleerd. ze kunnen alles zo mee neer binnen nemen.
 Weigeren op grond van geslacht of uiterlijke kenmerken.
 Weinig keus qua clubs
 Weinig uitgaansplekken
 Ze hebben geen geduld soms logisch maar heb gevallen gezien waar ze verkeerd
handelen, een maatje van me heeft een jas met knopen kreeg hij moeilijk open en
daardoor zij de beveiliger ga maar weg.
 Ze laten vaak mensen binnen die al een keer rotzooi hebben getrapt, om de tent vol te
krijgen. Wel letten ze goed op Id.
 Ze laten vaak mensen toe die onder de leeftijd zitten.Vooral meisje, en dat maakt het
voor de jongeren die ouder zijn minder leuk. omdat je dan met minder leeftijdsgenoten
bent.
 Ze moeten een keer Marokkanen weigeren daar word Zoetermeer alleen maar beter
van.
 Ze selecteren of houden mensen buiten om de verkeerde redenen
 Zij bepalen altijd zelf wie er binnen komen en kijken er niet naar wie normale gasten
etc. Zijn
 Zijn gewoon een beetje asos af en toe
Bijlage 14.
Gevoel van onveiligheid.
Van de respondenten die in de afgelopen twaalf maanden wel eens in Zoetermeer zijn
uitgegaan, voelen er zich 37 in het algemeen tijdens het uitgaan in Zoetermeer (zeer) onveilig. Van hen hebben er 35 de vraag beantwoord waardoor dat komt. Hun antwoorden
volgen hieronder.
 Achteraf wanneer ik naar huis ga vind ik het niet altijd veilig op het plein en in en
rondom het stadshart
 de grote aanwezigheid van pauper tokkies
 De grote groepen jongere die intimiderend overkomen
 de mensen
 De mensen die om je heen zijn. Die lijken meestal op criminelen Dat kan je best bang
maken
 de type mensen die er rond lopen
 die enge jongens
 door al die dronken lui die ruzie zoeken en met messen ofzo lopen
 Door alle Marokkaanse jongeren die ruzie lopen te zoeken, en om het minste of
geringste klappen uitdelen.
 Door de grote hoeveelheid gevechten
 Door de hoeveelheid hangjongeren en criminelen.
 Door jongeren die rondhangen en naar je roepen
 doordat mensen vaak dronken zijn
 Doordat politie en gemeente te weinig doen aan overlast van Marokkanen.
 Dreigende sfeer door minder intelligente mensen onder invloed
 Gezien het kleine centrum is dat hét punt om te hangen, vandaar dat iedereen daar
komt. Te veel mensen, geen goede sfeer.
 Hangt vaak slechte, opgefokte sfeer.
 Ik heb niet het idee dat mijn veiligheid gewaarborgd wordt door de
beveiligingsmedewerkers.
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 Ik kan niet alleen over straat na het uitgaan vanwege jongeren op straat die je
ongewild aanspreken waardoor ik mij onveilig voel.
 Ik voel mij niet altijd op mijn gemak door de mensen die er rondlopen. Als je soms
maar even kijkt je soms wordt uitgescholden of door grotere groepen als je daar in je
eentje bijvoorbeeld langs moet.
 Jongeren die er gevaarlijk uitzienJongeren die buiten op straat rondlopen s avonds.
Dit geldt voornamelijk voor jongens
 Niet per se tijdens het uitgaan, maar als je s avonds/s nachts terug naar huis fietst,
dan voel ik me wel onveilig
 Omdat er vreemde en rare mensen altijd om je heen zijn. Zelfs kijken langer dat 1 sec.
in de ogen van de andere mens is niet meer normaal. Jij wordt op een grove manier
aangesproken.
 Omdat ik vind dat er meer aan de veiligheid kan worden gedaan.Vooral bij de donkere
plekjes.
 Politie staat er wel maar doet niks. Het komt vaak van de beveiliging bij pubs en clubs
die eigelijk niks met die situaties te maken hebben.
 sfeer in het stadshart
 te veel onrust op straat in de nacht.waar door meiden lastig gevallen wordt door
dronken jongeren.
 Tedronken mensen die je lastig vallen buiten
 Vechtpartijen bij verschillende uitgaansgelegenheden.
 veel groepen. enge jongens. veel lege/stille plekken
 Vijandelijk sfeer
 Weinig politie op straat.
 Weinig politie/toezicht op straat
 Weinig toezicht
 Weinig toezicht of überhaupt mensen savonds op straat behalve halfdronken mensen.
Ook het idee dat als er wat is je niet serieus genomen wordt door beveiliging en
politie.
Bijlage 15.
Gevoel van veiligheid, uitgedrukt in een rapportcijfer, absoluut en in %.
Betreft alleen de respondenten die in de afgelopen twaalf maanden wel eens zijn uitgegaan in
Zoetermeer.
Hoe veilig voelt respondent zich in het algemeen tijdens het
uitgaan in Zoetermeer?

Absoluut

In %

1 (zeer onveilig)

2

0,4

2

2

0,4

3

4

0,8

4

7

1,3

5

23

4,3

6

113

21,3

7

224

42,2

8

126

23,7

9

21

4,0

9

1,7

Subtotaal

531

100,0

Weet niet

13

10 (zeer veilig)

Totaal

544

gemiddeld cijfer: 7,0
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Bijlage 16.
Alcoholgebruik tijdens laatste keer uitgaan, absoluut en in %.
Betreft alleen de respondenten die in de afgelopen twaalf maanden wel eens zijn uitgegaan in
Zoetermeer en tijdens het uitgaan in Zoetermeer wel eens alcohol gebruiken.
Heeft respondent de laatste keer dat hij in Zoetermeer uitging
alcohol gedronken?

Absoluut

Ja

In %

374

85,2

65

14,8

Subtotaal

439

100,0

Weet niet

25

Nee

Geen antwoord

1

Totaal

465

Bijlage 17.

Aantal glazen alcohol, absoluut en in %.
Betreft alleen de respondenten die in de afgelopen twaalf maanden wel eens zijn uitgegaan in
Zoetermeer.
Hoeveel glazen alcohol ongeveer heeft respondent gedronken
tijdens de laatste keer dat hij in Zoetermeer uitging?

Absoluut

In %

0

142

28,0

1-3

143

28,1

4-6

140

27,6

7 of meer

83

16,3

Subtotaal

508

100,0

Onbekend

36

Totaal

544

- maximum: 30 glazen
- gemiddeld: 3,7 glazen

Bijlage 18.
Drugsgebruik tijdens laatste keer uitgaan, absoluut en in %.
Betreft alleen de respondenten die in de afgelopen twaalf maanden wel eens zijn uitgegaan in
Zoetermeer en tijdens het uitgaan in Zoetermeer wel eens drugs gebruiken.
Heeft respondent de laatste keer dat hij in Zoetermeer uitging
drugs gebruikt?

Absoluut

In %

Ja

15

37,5

Nee

25

62,5

Subtotaal

40

100,0

Weet niet

1

Totaal

41
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Bijlage 19.
Vervoer naar de uitgaansgelegenheid, absoluut en in %.
Betreft alleen de respondenten die in de afgelopen twaalf maanden wel eens zijn uitgegaan in
Zoetermeer.
Vervoermiddel waarmee respondent de laatste keer dat hij in
Zoetermeer is uitgegaan het grootste deel van de weg naar de
eerst bezochte uitgaansgelegenheid heeft afgelegd

Absoluut

In %

Taxi

13

2,4

Andere auto (dus geen taxi)

95

17,5

Openbaar vervoer

54

9,9

4

0,7

315

58,0

59

10,9

Bromfiets of scooter
Fiets
Te voet
Anders

3

0,6

Subtotaal

543

100,0

Weet niet

1

Totaal

544

Bijlage 20.
Vervoer naar huis, absoluut en in %.
Betreft alleen de respondenten die in de afgelopen twaalf maanden wel eens zijn uitgegaan in
Zoetermeer.
Vervoermiddel waarmee respondent de laatste keer dat hij in
Zoetermeer is uitgegaan het grootste deel van de weg naar
huis heeft afgelegd
Taxi

Absoluut

In %

25

4,6

104

19,2

19

3,5

5

0,9

320

58,9

Te voet

67

12,3

Anders

3

0,6

Subtotaal

543

100,0

Weet niet

1

Andere auto (dus geen taxi)
Openbaar vervoer
Bromfiets of scooter
Fiets

Totaal

544
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Bijlage 21.
Redenen waarom respondent in de afgelopen twaalf maanden niet in Zoetermeer is
uitgegaan, absoluut en in %.
Betreft alleen de respondenten die in de afgelopen twaalf maanden niet in Zoetermeer zijn
uitgegaan.

Redenen

Absoluut

In % van het
aantal
respondenten
(383) *)

Houdt niet van uitgaan

179

46,7

Vindt uitgaan in Zoetermeer niet leuk

157

41,0

Gaat liever buiten Zoetermeer uit

98

25,6

Had er geen tijd voor

66

17,2

Kon het niet betalen

35

9,1

Was te jong voor de uitgaansgelegenheden waar hij naartoe
wilde

32

8,4

Zou zich bij het uitgaan niet veilig zou voelen

30

7,8

Mocht niet van ouders of verzorgers

16

4,2

Anders

55

14,4

*) Van de betreffende 391 respondenten wisten er 8 de vraag niet te beantwoorden.

Bijlage 22.
De andere redenen waarom respondent in de afgelopen twaalf maanden niet in
Zoetermeer is uitgegaan.
Van de respondenten die in de twaalf maanden voorafgaande aan het onderzoek niet in
Zoetermeer zijn uitgegaan, hebben er 55 te kennen gegeven dat ze hiervoor (al of niet
uitsluitend) andere redenen hadden dan de acht in de enquête expliciet voorgelegde redenen. Elk van hen heeft de vraag beantwoord om welke andere redenen het gaat. Hun
antwoorden volgen hieronder.





















alleen wel regelmatig drankjes gedaan maar niet echt stappen
Ben alleen maar op skatebanen te vinden
Bezoek wel concerten, maar die zijn ergens anders
Door te veel gedachten en bezorgdheid krijg ik angst om naar buiten te gaan en nog
andere reden.
er is alleen maar 18+, niet voor andere leeftijden ook feesten
Er is nergens waar je in kan in zoetermeer je moet overal 18 voor zijn
er is niemand waarmee ik kan uitgaan
Er is niks leuks meer om uittegaan sinds dat locomotion weg is.
ER IS NIKS TE DOEN VOOR 16 JARIGEN
er is te weinig uitgaansgelegenheid in Zoetermeer
er is voor mij geen plek om naar toe te gaan.
er zijn geen leuke uitgaans plekken in zoetermeer
er zijn geen uitgaansgelegenheden in zoetermeer voor jongeren. en ik zie een cafe
niet als uitgaan
Er zijn in Zoetermeer de laatste tijd vaker incidenten geweest bij het uitgaan.
Er zijn niet veel grote clubs , alles is heel klein waardoor ik me niet zo prettig voel.
Geen behoefte aan uitgaan.
Heb kindjes en daarom ga k nooit uit
Het aanbod uitgaansgelegenheden spreekt me niet aan.
het is hier gewoon super saaaai!!!
Hier in zoetermeer kan je niet uit der is geen discotheek zoetermeer is gewoon dood
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voor jongeren wij moeten het hebben alleen van concerten verder is er geen reet te
beleven .
ik ben doof ik heb nooit in zoetermeer uitgaan
Ik ben moeder van een kind van 3 jaar.
Ik breng liever mijn tijd met mn vrienden op een andere manier door bijv. naar de bios
te gaan of bij iemand thuis wat te drinken
Ik ga niet met mensen om die uitgaan
Ik ga regelmatig uit, maar nooit in Zoetermeer wegens gebrek aan (vriendelijke)
uitgaansgelegenheden.
ik had er geen behoefte aan
ik heb geen vrienden in zoetermeer
ik heb het gezellig genoeg met mijn vrienden, om de 2 weken een filmavond en niet
uitgaan is geen probleem voor mij.
Ik heb niemand om ergens naar toe te gaan.
Ik hou niet echt van uit gaan ik draai liever op een feest.
Ik vind de sfeer en het moraal van de jongeren bizar tijdens het uitgaan.
Ik was het afgelopen jaar zwanger
ik wil nooit alleen uit gaan
Ik woon pas sinds kort in Zoetermeer
Ik woon pas sinds oktober in Zoetermeer
ik zou niet weten hoe
ik zou niet weten waar ik uit zou moeten gaan in zoetermeer.
je kan niet uitgaan in Zoetermeer! hier in Zoetermeer is niets te doen geen zwembad
geen leuke disco die betaald kan zijn door jongere net als mij het is hier duur en zeker
niet leuk
Je kunt bijna nergens in Zoetermeer uitgaan
Laatste tijd zijn er niet veel aantrekkelijke uitgaansgelegenheden in de stad, vooral het
ontbreken van leuke feesten is zeer merkbaar
mijn vrienden wonen niet in Zoetermeer
mn vrienden wonen niet in zoetermeer
nog geen behoefte aan gehad
onveilig gevoel
Primaire oorzaak is ziekte maar anders was ik waarschijnlijk niet in Zoetermeer
uitgegaan.
randstadrail stopt vrij vroeg met rijden
Te druk met school, werk en zoontje
uitgaan als zijnde discotheken etc: hou ik niet van noch mag het vanwege mijn
geloof.uitgaan als zijnde restaurants: weinig plekken waar halal wordt geserveerd
daarnaast is de kwaliteit minder dan op plekken verder weg (Den
Haag/Rotterdam/Amsterdam)
Uitgaansgelegenheden in Zoetermeer word vooral door jongere mensen (16-20)
bezocht. Dit spreekt mij niet aan.
Vanuit godsdienstige overtuiging heb ik geen behoefte om uit te gaan.
Verblijf in een groepswoning wegens verstandelijke beperking
waarom zou ik mijn geld verspillen aan uitgaan als ik thuis 2 kids en beesten heb om
van te genieten!
Wat wordt verstaan onder uitgaan? Drankje ergens doen doe ik wel, maar niet discos.
Drankje doen bij Queens doe ik wekelijks.
Weinig discos/clubs in Zoetermeer
Wij wonen nog niet zo lang in Zoetermeer, dus ken de uitgaansgelegenheden niet zo
goed. Ik heb niet een leuke gezellige bar of café met terras kunnen vinden bij ons in
de buurt van de Lijnbaan. Het zou echt geweldig zijn als er meer gezelligheid rond
Noord Aa zou komen. Zowel in de winter kan je dan na een lekkere wandeling een
wijntje of een frisje doen of in de zomer lekker terrasje pakken. Het is een prachtige,
overzichtelijke centrale plek hiervoor
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Bijlage 23.
Suggesties voor verbetering van het uitgaansleven.
Van de respondenten hebben er 451 één of meer suggesties gedaan voor verbetering
van het uitgaansleven in Zoetermeer. Ze volgen hieronder.
 21jr en ouder uitgaansgelegenheid maken. Strikt deur beleid. Lounge plekken maken.
Serieuze muziek draaien, minimal, house, GEEN commerciële zooi.
 Aantrekkelijke feesten organiseren zoals Pal Mundo.
 Aantrekkelijke prijzen, meer beveiliging, meer disco tentjes
 alcohol schenken 16+
 alcoholvrije feesten voor jongeren onder de 18 is een goede optie
 Alle cafes centreren en niet meer verdelen over de hele stad.
 Als er problemen door een persoon ontstaan in een club. Wordt diegene op een
zwarte-lijst gezet, en voor de komende drie maanden niet meer toegelaten in die club
(waar het gedrag voorkwam).De zwarte lijst komt in handen van de (deur)beveiliging
 Als ik het voor het zeggen had in Zoetermeer (en daarbij even vanuit gaande dat mijn
uit te geven geld ongelimiteerd is) zou ik het motto van het stadhuisplein zien en
gezien worden volledig tot zijn recht laten komen. Verplaats de bieb, het stadhuis, de
bloemist en het JIP (volgens mij) naar een nieuwe locatie (wellicht Cadenza?) en
maak van het stadhuisplein hoe een plein hoort te zijn. 1 groot terras met diverse
restaurantjes, lunchrooms, cafés, kroegen, barren, dancings, cocktails alles! Op een
zomerse dag zit het hele terras vol met publiek en s avonds het binnen overal
stampend vol. Maak van Zoetermeers hart weer 1 die bruist. Eventuele nadelen zoals
geluidsoverlast is makkelijk op te lossen. In Adam leven ook mensen aan het
Leidseplein, die klagen nooit. In de winter wordt het terras verwarmt en in de herfst
komt er een mega paraplu boven. Last van leegstand? Bied starters een echte
Zoetermeerse starterslening aan en maak van het plein er 1 waar we trots op kunnen
zijn.
 Andere muziek draaien die niet de standaard jongere aantrekt zoals metal, rock maar
ook reggae enz.. Jullie hadden belooft het hutje op skatebaan meerzicht te repareren
dat zou pas een verbetering zijn.. En extra chillplekken (zoals mevrouw laten staan in
de dorpstraat) maar dan dicht bij het noord aa dat zou geweldig zijn voor in de zomer.
 Andere security en ook meer cameras ! Zorgen dat de randstadrail langer rijdt zodat
het veiliger is voor meeste meisjes die naar huis moeten lopen .
 bertere en meer discoos die betaalbaar kunnen zijn voor jongere net als ons vroeger
was hier locomotion was haartstelijke leuk en groot prijs viel wel mee maar ik was
toen nog jong daarna was amphyon beetje leuk prijs was gemiddeld maar het was wel
en nu is hier niets aleen 18 plus en niet een wat voor ons
 Beter controleren op drugsgebruikers in spetters, betrap nog weleens een of
meerdere jongeren bij het toilet buiten onderaan de trap van Spetters op het
gebruiken van drugs.
 Beter op leeftijd letten. Spetters komen veel mensen onder de 18.
 beter openbaar vervoer laten rijden zoals de bob bus maar dan alleen in zoetermeer
voor de jongeren en veel uitgaansgelegenheden op één plek houden zoals in het
stadshart en eventueel een discotheek op de plek waar vroeger de oude PWA hal
stond
 Beter politie opleidingen en beveiliging een beetje in de gaten houden
 Beter vervoer naar uitgaansgelegenheden, uitgaansgebieden meer bij elkaar brengen
en niet zo ver van elkaar vandaan
 Betere controle bij de deur en in de uitgaansgelegenheden zelf. De meeste conflicten
ontstaan binnen in de clubs. Beter toezicht in de clubs.
 Betere discotheken, wat meer beveiliging
 Betere locaties, betere feesten, djs en vooral ontbreekt het vaak aan sfeer.
 Betere muziek en meerdere clubs
 Betere Ov. Savonds
 betere uitgaansgelegenheden voor 20+
 betere veiligeheid in het uitgaans leven en daarom heen
 Betere, gezelligere uitgaansgelegenheden voor oudere jongeren (24 plus)
 Betere/meerdere clubs/groter
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 bijvoorbeeld het beschikbaar maken van kaartjes waarmee je uit kan/iets leuks kan
doen en daarnaast nog (voor minder of bij de prijs inbegrepen) iets kan eten in de
buurt
 breder scala aan uitgaansgelegenheden. Dit zou de prijzen ten goede kunnen komen.
Ik snap dat dit lastig gaat doordat er ook mensen wonen rondom de populaire
uitgaansplekken
 cafes voor jongeren
 Centraler alle uitgaansgelegenheden bij elkaar
 clubs die niet 18 plus zijn
 Clubs met status maken, Clooneys is een goed begin. Nu nog een leuke club. Envy is
opzich een leuke tent, alleen is het echt een kindertent.
 Clubs vanaf 21 jaar en meer clubs.
 Dat niet alles voor 18 jaar moet zijn
 De alcoholleeftijd terug doen naar 16+ en dan meer 16+ feesten organiseren.
 De buitenanders die constant ruzie zoeken en je lastig vallen eens aan te pakken.
 De komst van een echte discotheek, geen bar discotheek, in de buurt van de stad.
Envy kent nog best wat minpunten (bier in envy vies, gemiddelde publiek is vaak niet
leuk)
 De kroegen/cafés zouden een latere sluitingstijd moeten hebben. Een nieuwe club
zou leuk zijn. Meer eetgelegenheden voor na het uitgaan.
 De muziek is meestal niet geweldig, geluid staat veelte hard. Ten slotte is de drank
veelte duur voor een stad als Zoetermeer.
 De Plein gezelliger maken. Dat wil zeggen meer plaats voor terrasjes (cafeetjes) en
wat planten. Het is zo jammer dat de helft van het plein bezet is door niet horeca
(bibliotheek, hypothekeer). Dit maakt het s avonds ongezellig omdat de plein dat
gewoon te leeg is.
 De uitgaansgelegenheden in zoetermeer zijn de laatste tijd in zoetermeer erg klein,
voor de echte jeugd van 12 tot 18 jaar is er zelden een feest en alleen voor de
jongeren van 18 jaar en ouder is er bijna elke week een feest maar daar kunnen de
meeste niet heen als ze vrienden hebben die pas 17 zijn bijvoorbeeld
 De wegen naar en van de uitgaansgelegenheden beter in de gaten houden, hier is het
meeste overlast/agressie
 de wiettenten o.a. casa sluiten verzorgt alleen maar overlast
 Deurbeleid versoepelen
 Discotheek voor ouder publiek ipv voor tieners.
 Discotheek zoals Locomotion met naamsbekendheid. Verder clubs voor jongeren
onder de 21 en clubs boven 21 ook goed voor alcoholbeleid
 discotheken in Zoetermeer zijn heel klein. De ruimte is heel klein en krap en er zijn te
veel mensen
 Diverser, grote feesten aantrekken
 Diversiteit en meer splitsing in leeftijd
 Donderdagavond een leuk concept bedenken voor jongeren. Tip: klein is de sleutel tot
succes. Kleine bar waar jongeren tegen goedkope tarieven kunnen drinken/eten.
Seizo den haag als voorbeeld.
 Door bewaking of politie ook door het Stadshart zelf te laten lopen om het ook daar in
de gaten te houden.
 Door meer keuze te geven: op het stadhuisplein meer horecagelegenheden te openen
(op plekken als de Bibliotheek, de Hypotheker, de Bezige Bij). Door meerdere
discotheken te openen voor jongeren in plaats van grandcafés en kroegen die in de
avond 23+ of 25+ zijn. Dit zou ik op plekken doen als voormalig Shabu Shabu, of
tegenover de bioscoop. Conclusie: meer meer meer keus!
 Door midden in de stad ook discotheken te bouwen. De meeste staan op een
onbekende of afgelegen plek. Mijn idee hiervoor plaats discotheken meer bij elkaar en
verspreid in de stad, zodat er overal een sfeer kan ontstaan. Mensen gaan dan van
clubs naar clubs.
 duidelijkheid waar je precies uit kan gaan in zoetermeer.
 Een bar waar ook wat alternatieveren muziek gedraaid wordt
 een bar/club maken met als doelgroep mensen met als doelgroep mensen die van
indie muziek houden. want al die nederlandstalige en top veertig tenten zijn shit.
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 Een breder publiek aanspreken: organiseer eens een drum n bass / dubstep feestje.
Daar komen namelijk mensen op af die speciaal voor die muziek komen en dus geen
problemen zullen veroorzaken want ze zijn dan niet op zoek naar spanning en
sensatie
 Een club waar house muziek wordt gedraaid en, niet om te discrimineren, ook mensen
komen die niet alleen van regio Den Haag afkomstig zijn (aka Sjonnies en Anitas).
Niet dat zij mij per se lastig vallen, maar er hangt dan een bepaalde sfeer die niet heel
vrolijk is.
 een discotheek erbij
 een extra uitgaansgelegenheid voor de leeftijd 18 tot 23 jaar zodat er keuze wordt
geboden
 een goed feest organiseren die ook voor de middelbare scholieren rond de 14/15/16
leuk is
 Een goeie discotheeks met strengen bewaking zo dat we ons veiling voelen verder
meer bioscoopen er moeten gewoon meer actieve tijten komen waar jongeren aan
mee kunnen doen
 Een grote discotheek neer zetten en de drank niet zo duur maken.
 Een groter aanbod van horecagelegenheden. Trek bijvoorbeeld de publieksbalie en
de 1e verdieping van de bieb leeg en creëer hier horeca waardoor er een plein
ontstaat. Gelijk een mooi moment om die vreselijke verhoging op het plein te
verwijderen. Daarnaast zou het fijn zijn als Pathé hier kwam als uitbater van de
bioscoop.
 Een grotere doelgroep aanspreken door een gevarieerde programmering. De
uitgesloten doelgroep is vooral het multiculturele publiek en het jonge publiek dat
geïnteresseerd is kunst/cultuur (zowel hoge als popcultuur). De metropolitaanse
jongeren die meer naar de grote steden trekken omdat daar meer hot en happening
evenementen zijn.
 Een grotere locatie, zoals locomotion vroeger. En dat dan geschikt is voor jongeren
vanaf 18.
 Een leuk gezellig plein maken vol met barretjes en uitgaansgelegenheid
 Een leukere club/bar die zich richt op 20-30 jarigen.
 een nachtbus die van zoetermeer naar den haag bv. gaat
 Een nieuwe en grotere uitgaansgelegenheid creëren. Waar bijvoorbeeld de ene week
feesten zijn voor 12-15 en de week erna 15-18 en de week daarna 18+.
 Een tent als Clooney moet 18+ zijn, 23+ is een rare leeftijd.
 Een uitgaansgelegenheid die meer lijkt op bijvoorbeeld het Paard van Troje in Den
Haag of het (voormalige) LVC in Leiden. Waar feest organisaties zelf in samenwerking
met de lcoatie hun feesten kunnen organiseren. Bijvoorbeeld dance feesten zoals
dubstep, drum & bass, hardstyle, house etc.
 Eens een keer hard optreden tegen groeperingen die altijd de problemen veroorzaken
in plaats van het door de vingers te zien of de verkeerde partij de schuld te geven
omdat jullie bang zijn voor de gevolgen van het optreden tegen bepaalde
groeperingen (vooral Marokkanen). Deze groeperingen verdedigen zichzelf altijd met
dezelfde termen waaronder: Racisme, Discriminatie en noem maar op wat ze hiermee
bereiken is dat autochtone Nederlanders gediscrimineerd worden in hun eigen land.
 Eens per maand een een feest organiseren. Bijvoorbeeld in de Boerderij. Met redelijke
artisten uit de Techno, Drum n Bass en Dubstep wereld. Hier wordt in de grotere
steden goed mee gescoord. Waarom dan niet in Zoetermeer? Een groot deel gaat niet
uit in Zoetermeer omdat ze deze feesten opzoeken.
 entree lager tot niet, zo voelen mensen zich niet verplicht de hele avond in een tent te
blijven, maar kunnen zij van de ene tent naar de andere tent. daarbij meer
uitgaansgelegenheden bij elkaar plaatsen, zo verbeter je de sfeer onderling.
 Envy, maar dan goedkoper.
 er is een hele grote deel naast de bioscoop die donker en levenloos is...misschien iets
leuker en helderder bouwen
 Er is niet echt een leuke discotheek voor publiek vanaf een jaar of 23. De keuze is
zeer beperkt om eens lekker te kunnen dansen. Met name 80s/90s en 00s partys
 er klaar beter vertrouwen en niet gelijk iedereen hetzelde behandelen bv nier alle
jongeren doen slechte dingens bijv de ov niet betalen of spijbelen of mensen lastig
vallen
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 Er moet een KFC komen
 Er moet een KFC restaurant in Zoetermeer komen, veel inwoners van Zoetermeer
willen dit. Verder zou de bioscoop vervangen moeten worden in een Pathe bioscoop.
 Er moet meer keuze komen in de plekken waar je heen kan en een
uitgaansgelegenheid moet wat mij betreft een beetje trendy sfeertje hebben zoals we
nu bijv. met Clooney hebben, dat oogt hip en toch ook netjes waardoor je het idee
hebt dat er ook redelijke mensen op af komen. Verder hebben we namelijk alleen
kroeg-achtige uitgaansgelegenheden zoals Spetters, het is er klein en het spreekt een
bepaalde doelgroep aan (Hollandse muziek enz) daar moet je maar net van houden.
 Er moeten betere plekken komen. Ik vind alles dat er in Zoetermeer is qua
dansplekken erg saai en erg klein.
 Er moeten meer uitgaansgelegenheden voor jongeren zijn in zoetermeer
 Er moeten veel meer 16+ feesten komen inplaats van alleen maar 18+. Want dat is er
niet vaak en dat valt erg tegen want er is veder niet veel te doen in Zoetermeer s
avonds want cafes mag je bijna ook niet meer in.
 Er zijn niet veel uitgaansmogelijkheden in zoetermeer, Ik vind dat er meer mag bij
komen en meer keuze moet zijn voor de jongeren !
 er zou een (jongeren)plein kunnen komen in het centrum of bij het
uitgaansgelegenheid, waar jongeren kunnen drinken en eten en in de buurt zit van het
stad, en daar zou het banken en bomen kunnen komen, en in de buurt een
(klein)park. tijden het bezoek van het plein kunnen mensen (met toezicht) rustig eten
of drinken en met gedoogd beleid gebruik maken van hun persoonlijke middelen. daar
zou jongeren en volwassenen kunnen komen met toezicht van de gemeente of politie.
of het park moet gedoogd beleid zijn met toezicht van politie en/of gemeente.
 Er zou een groter aanbod uitgaansgelegenheden moeten komen. Met name de
variëteit zou flink omhoog kunnen. Alle gelegenheden in het Stadshart zijn bijna
kopieën van elkaar.
 eventueel cocktailbar toevoegen aan het stadshart. Een algemene garderobe
toevoegen zodat mensen daar hun jas kwijt kunnen.
 Faciliteiten voor mensen onder de 18 mogelijk maken om op straat hangen tegen te
werken en verspreidt door de stad meer cafetaria of eventueel discotheek (als het
oude locomotion). Verder moet een tweede coffeeshop welkom zijn, waardoor
drugscriminaliteit in woonwijken vermindert.
 Feesten aantrekken op evenementenlocaties zoals Silverdome, leegstaande panden
e.d.
 Feesten die minder laat beginnen en eerder klaar zijn.
 Feesten organiseren voor een leeftijd van een 16-jarige, want de meeste feesten zijn
of tot en met 15 jaar of vanaf 18 jaar.
 Gebruik de plaats tegenover de bios om meer uitgaansgelegenheden te creëren.
 Geen alcohol, dit zorgt gedeeltelijk voor de gevechten in de nacht en schade in de
stad. (bijv. autoschade en kapotte bankjes, lantaarnpalen en verkeersorden).
 Geen drugs en alcohol gebruik.
 Geen echte discotheken maar meer cafés en bars
 geen entree vragen. festivals en feesten in silverdome en envy blijven organiseren.
zoetermeer weer op zijn plek zetten. ook old pal/queen of hearts tot 4u open laten zijn.
mensen zijn ook dol op kroegen om uit te gaan tot laat
 Geen kosten om binnen te komen
 Geen overvolle discotheken. Meer beveiliging want je hoort steeds meer steekpartijen
enzo
 Gevarieerdere uitgaansgelegenheden
 Gevoel van veiligheid verhogen
 gezelliger, meer activiteiten te doen zoals zwembad
 Glazen die kleuren als er drugs in gestopt wordt
 Goedkope/gratis stappentaxi!
 goedkoper en er moeten meerdere mensen komen
 Grote discotheek
 Groter aanbod van uitgaansgelegenheden geconcentreerd rond een gezellig plein
 Grotere aanbod van cafés
 grotere clubs
 Grotere discotheken wat een groot publiek trekt en waar bekende djs komen.
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 Grotere en meer uitgaansgelegenheden. Mensen van buiten Zoetermeer moeten hier
ook komen uitgaan.
 Grotere evenementen organiseren. Zoetermeer is qua uitgaansleven onwijs saai
 Grotere feesten organiseren met bekendere djs dan komen mensen van buiten
Zoetermeer zelf hier naar toe. Promotie voor Zoetermeer. Pathe bioscoop inplaats van
Utopolis. De zalen van Pathe Den Haag, Rotterdam en Amsterdam zijn veel beter. Zij
hebben ook IMAX (beter beeld en geluid). Meer gelegenheden waar je kan zitten en
lekker eten in de nacht na het uitgaan. Cafehouders moeten bepaalde genres muziek
draaien zodat je verschillende doelgroepen bij elkaar brengt. Kijk bijv. naar Rotterdam
alles is bij elkaar je hebt van alles wat en het is soms nog eens overdekt net als
Clooney. Nachtbus van Centrum-West of Stadhuis van en naar Mandelabrug en/of
andere haltes, om het uur in de nacht. KFC die tot 2 uur s nachts open is inplaats van
de FEBO.
 grotere locatie
 Haal het uitgaansleven weg uit het Stadshart en concentreer het in de Dorpsstraat.
Veel gezelliger. Of doe iets met dat lelijke en ongezellige plein in het Stadshart. Het
ziet er niet uit en er zit veel te weinig.
 Het aanbod is met Spetters (skihut) en Envy erg beperkt. De komst van Clooney
bracht hoop, maar de minimum leeftijd van 23 jaar liet die hoop snel verdwijnen.
 het in de stad gezelliger maken zodat mensen in de stad blijven hangen, en dus meer
mensen ook nog savonds in de stad uitgaan
 het is merkbaar dat tegenwoordig uitgaansgelegenheden steeds vroeger dichtgaan,
dat maakt de tijd in het uitgaansleven korter waardoor mensen liever een plek
uitzoeken waar ze langer kunnen feesten. Er zijn te weinig feesten in de stad dan
vooral waar bekende artiesten komen. Bv bij Silverdome doen ze dat wel en daar gaat
dat heel goed, ondanks dat het met OV heel moeilijk bereikbaar is. Stel je voor dat
was niet zo, door het bv in de stadte organiseren, trek je veel meer mensen aan.
Vroeger bestond er ook een nachttrein bij de ns die om 4 uur reed in het weekend
waardoor mensen zonder een auto toch nog de mogelijkheid hadden om tot laat te
kunnen feesten en dan nog op eigen houtje naar huis gaan. Sinds de HTM hier rijd
worden de tijden steeds minder laat, waardoor de mensen die met OV reizen helaas
vaak ervoor kiezen om dan niet uit te gaan.
 Het is naar mijn mening al een stuk verbeterd met de komst van Clooney. Hoor er
goede verhalen over en de combinatie van eten/drinken en stappen. Naar mijn
mening is er te weinig te doen voor de 21+ leeftijd.
 Het keerpunt weer open
 Het maken van een beter centrum met meer cafés en/of kroegen. Een gezelliger
centrum met meer sfeer. Meer discotheken en andere uitgaansgelegenheden.
 Het ontbreekt aan sfeer, gezelligheid en aanbod in Zoetermeer. Neem als voorbeeld
het plein in Den Haag. Veel terrasjes met terras verwarmers en verschillende clubs.
Voor ieder wat wils.
 Het stadshart meer met de dorpstraat verbinden bijvoorbeeld door een leuk horeca
plein/straat. Een mooie straat met evt. ook leuke kleine boetiekjes. Het stadshart van
Zoetermeer heeft geen sfeer en is kil. Qua winkels vind je er eigenlijk alleen de grote
ketens wat het saai maakt.
 Het totale beeld van zoetermeer te veranderen. we zijn het 2de denhaag terwijl we
beter een voorbeeld zouden kunnen nemen aan leiden. Zo een studenten stad
gebeurt zelden iets. zo een beleid zou beter werken. ipv een beetje de groote boze
stad uittehangen
 Horecaplein rond stadhuisplein!
 Iedereen wijk heeft een club huis nodig!
 iets meer gelegenheden voor jongeren onder de 18, dus 16+ maar dan niet van die
limonade partys waar niks te doen valt en een basisschool DJ draait
 Ik vind dat er meer 16+ feesten moeten komen. Er zijn heel veel 18+ feesten.
 Ik zie graag nog een grote discotheek opengaan in Zoetermeer, aangezien ik envy nu
als de enige discotheek zie. Vroeger ben ik regelmatig naar Locomotion gegaan en
vond het dan ook erg jammer dat deze gesloten werd.
 Ik zou graag zien dat de Boerderij gebruikt wordt om een breder publiek aan te
spreken.
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 In eerste instantie de alcoholleeftijd terug naar 16 jaar brengen. Ten tweede een grote
nieuwe club, met veel status, starten in het centrum van Zoetermeer zodat het
attractiever is voor de jongeren uit de regio en Zoetermeer om daar naar toe te gaan.
Nu zijn er vooral relatief kleine clubs zoals 2nd Floor en Spetters
 In het deurbeleid van elke uitgaansgelegenheid opnemen dat er streng op leeftijd
gecontroleerd moet worden.
 Je mist nu leuke kroegjes, er is zo weinig keus en plek dat je al snel uitwijkt naar Den
Haag.
 langer rijdend openbaar vervoer binnen zoetermeer
 langere openingstijden op vrijdagavond, meer horeca gelegenheden
 Leeftijd moet weer lager
 Leeftijdsgrens naar beneden, zo niet een andere oplossing voor jeugd tussen de 15
en 18 jaar
 leuk, veilig maar goedkope uitgaansplekken of feestjes voor jongeren
 Leuker maken het is sfeerloos!
 Leukere bands programmeren, en meer variatie.Zoetermeer heeft een beetje een duf
imago
 Leukere clubs
 leukere clubs, goeie beveiligers en niet van die kledingkasten voor de deur
 leukere clubs, minder kinderlijk
 Leukere discotheken, wij hebben hier bijna alleen maar dancebars waarvan het
publiek vaak erg jong is. Voor een leuk feestje moet je echt buiten zoetermeer gaan
zoeken en dat is jammer. De zaken waar wat ouder publiek komt draaien ze ook echt
oldskool muziek en dat is echt jammer. Er is te weinig te doen in zoetermeer. Dat is
zonde.
 Leukere DJs. Het is allemaal hetzelfde.
 Leukere muziek in clubs
 Leukere, alternatieve uitgaansgelegenheden en kleine poppodia
 Locomotion weer open of alternatief, meer mogelijkheden voor 16+ ipv vooral 18+
door nieuwe regels
 lokale cafes in wijkcentra
 Maak het gezelliger, een hele straat met barretjes en cafeetjes!
 Maak het plein helemaal horeca. Neem een voorbeeld aan Den Haag.
 Maak het wat groter, meer beveiliging. Betere omgeving voor het uitgaan.
 Maak van het stadhuisplein een echt plein, maak dat er alleen maar kroegjes ect. rond
het stadhuisplein zitten. Zorg voor meer uitgaansgelegenheden ( discotheken), ook
voor de jongen van 16. Zo hou je ze van de straat.
 Maak van het stadhuisplein een uitgaansplein met alleen maar cafés en terrasjes etc.
Zorg dat er genoeg keus is voor iedereen en allemaal bij elkaar. Zie steden met een
binnenstad. Zorg eveneens dat er daar genoeg politie is en genoeg parkeerplaatsen
gratis toiletten etc etc het hele gebeuren. Zorg dat het elk weekend weer een groot
feest is.
 meer vestivals en of open terein feesten met goeie djs zangers zangerese en andere
grote namen en niet voor jong en oud maar voor jong of oud
 Meer "bruine" cafés waar de muziek niet te luid is, zodat er ruimte is voor zowel
gesprekken als dansen. Lagere prijzen voor restaurants (bijv voor de huur).
 Meer (gratis) concerten/festivals in de buitenlucht in de zomer waar aanstormend
cultureel talent zich kan presenteren (zoals Zomerzondagen in Rotterdam)
 meer 16+ feesten
 Meer 16+ feesten
 meer 16+ feesten, en zorgen dat er genoeg bewaking rondloopt bij elke
uitgaansgelegenheid.
 meer 16+ uitgaansgelegenheden
 Meer 18+ en gratis entree net zo iets als havana in DenHaag!
 Meer 18+ maken en meer keuze in uitgaansgelegenheden
 Meer aanbod van uitgaangeledenheden zoals kroegen. Clooneys is 23 plus... Envy is
vaak betaald voor entree
 meer barretjes/cafes die s avonds een dansgelegenheid worden
 Meer bars, cafés en clubs rond stadhuis plein
 meer beveiliging, lantaarnpalen, veilige fietsroutes
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 meer bewakers en toezicht leeftijdsgrenzen instellen op clubs en geen alcohol
 Meer cafeetjes, veiligheid verhogen en verbeteren van de huidige
uitgaansgelegenheden. Clooneys is bijvoorbeeld een goed begin.
 Meer cafés
 meer Cafes !
 Meer cafes ect. bij elkaar plaatsen waardoor je als je uitgaat niet gebonden bent om
naar één cafe te gaan, daarnaast vind ik entree geld hierbij dan overbodig.
 Meer cafés en barretjes vooral in het deel waar queens zit
 Meer cafés en clubs in het centrum tegenover de bios. Of een betere verbinding naar
bijvoorbeeld Rotterdam, in de zin dat het openbaar vervoer s nachtslot langer doorrijdt
 Meer cafes en clubs op het plein.
 Meer cafes in de binnenstad.
 Meer Cafés in de stad en een discotheek a la Locomotion
 Meer cafés in de stad.
 Meer cafes in het centrum
 Meer cafes rondom het stadhuisplein.
 meer cafés voor jongeren s avonds
 meer cameras, meer politie of beveiliging
 Meer centreren: maak van het Stadhuisplein een gezellig plein met meerdere soorten
gelegenheden.
 meer clubs
 Meer clubs
 meer clubs , techno en alcoholwet weer naar 16+
 meer clubs en cafeetjes. (hoeft niet per se in de stad te zijn)
 Meer clubs en cafes, zodat er gezonde competitie ontstaat. Daar is het
uitgaansaanbod nu te beperkt voor.
 meer clubs en een leukere sfeer
 Meer clubs en gezellige barretjes in het stadshart, waar je gewoon met veel mensen
bij elkaar kan komen en feesten.
 Meer clubs en meer variatie. Bijv. Clooney is 23 + en aangezien ik 20 ben, kom ik
daar niet binnen. Dus qua uitging heeft dit geen toegevoegde waarde gehad. Dat vind
ik wel jammer. Bij spetters komt er een bepaald publiek, waar je ook niet elk weekend
wilt komen. Dan blijft er Envy over en dat doe ik alleen maar omdat er verder gewoon
niks is (voor mijn leeftijd). Envy vind ik ook niet altijd leuk, maar ik heb geen andere
keuze als ik een keer met vriendinnen wil dansen en muziek wil horen. Dus meer
uitgaansgelegenheid voor jongeren en dan het liefst zoals Hipp vroeger was. Dus ook
een loungebar met ronde hoeken waar je als groepje kan zitten. Verder vind ik dat dat
overige horecagelegenheden waar je gewoon wat wilt drinken tot laat, later open
moeten blijven..
 meer clubs maken voor jongeren van 15 en 16
 meer clubs meer leuke uitgaansgelegenheden
 Meer clubs openen in Zoetermeer en de sfeer verbeteren.
 meer clubs toegankelijk voor wat jongere mensen vanaf 15 of 16
 Meer clubs van 16 of 18 jaar oud
 Meer clubs van 16+.
 Meer clubs, betere alternatieven, meer blauw op straat.
 meer clubs, de keuze is te weinig, beter regeling van feesten. een beter keuze qua
soort club.
 Meer clubs! Meer cafes in de stad zelf. Tegenover de bioscoop een soort straat
maken met allerlei barretjes/clubs
 meer clubs/bars voor 21+ waar er zowel gedanst als gepraat kan worden. Clooney is
op dit moment de enige bar die hieraan enigszins aan voldoet.
 Meer coffeeshops
 Meer culturele activiteiten
 Meer dingen die ook een wat ouder publiek aantrekken (live muziek enz.) In hetzelfde
gebied als waar spetters, envy enz zijn.
 Meer discotheek s
 Meer discotheken (21+) meer cafes en meer leuke eet gelegenheden
 Meer discotheken en bars
 Meer discotheken en clubs en meer evenementen
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 Meer discotheken en dan wel in het stadshart. De komst van clooneys is erg leuk
maar dit mag nog wel meer. (nu is het of spetters of vrienden of clooneys eigenlijk)
 Meer discotheken en meer 16+
 Meer discotheken voor 16 jarige
 Meer discotheken voor jongeren (18+) en wat meer muziek in de horeca
uitgaansleven
 Meer discotheken voor jongeren dan blijven ze eerder in eigen stad nu gaan de
meeste jongeren(18-24 jaar) die ik ken naar Rotterdam, Amsterdam en Den Haag
 Meer discotheken, meer terrasjes
 Meer discotheken, naast Envy heb je geen leuke discotheek dus er is te weinig keuze
 meer discotheken!
 meer diverse gezellige, knusse pubs, cafés en koffietentjes (meer keuze).
 Meer diverse uitgaansgelegenheden, voorlopig zit alles in het stadshart
 Meer diverse uitgaansmogelijkheden. Poppodium erbij, gay bar.
 Meer diversiteit aan uitgaansmogelijkheden. Op het stadhuisplein zouden meer
barretjes en discotheken mogen komen. In het weekend is er namelijk vaak een tekort
aan terrasjes en uitgaansmogelijkheden
 Meer diversiteit.
 Meer djs en betere beveiliging. Betere promotie en een Nachtbus.
 Meer echte clubs als in amsterdam
 meer en beter aanbod van horeca, voornamelijk goede discotheken zijn schaars na
het sluiten van locomotion
 Meer en diversere uitgaansgelegenheden.
 meer en grotere uitgaansgelegenheden
 meer en vaker feesten organiseren
 Meer en veiligere uitgaansgelegenheden. En de alcohol wet helpt ook niet echt mee.
mensen zoeken nu liever een feestje bij iemand thuis zodat we alsnog alcohol
hebben.
 meer entertainment en verschillende mogelijkheden
 Meer feesten geven voor 16+ en minder voor 18+. Ook de cafés 16+ maken zoal
Queens en clooneys
 meer feesten organiseren voor 16-jarigen. De meeste feesten zijn voor 18+? Dan
gaan mensen binnen proberen te komen met vervalst ID, en dat wil je toch ook niet?
 Meer feesten organiseren, en goedkoper.
 Meer feesten waardoor Zoetermeer op de kaart komt. Ook verschillende soorten
feesten.
 meer gelegenheden bieden voor jongeren om uit te gaan buiten de stad
 Meer gelegenheden voor "oudere" jongeren, vanaf 25 jaar
 Meer gelegenheden.
 Meer gelegenheden.
 Meer gericht op jongeren
 Meer gevoel van veiligheid creëren, meer politie op straat. Verspreide locaties en niet
alles op het stadhuisplein.
 Meer gezellige cafés die hun best doen om leuke activiteiten binnen te halen
(vergelijkbaar met bijvoorbeld de Guyter in Pijnacker). Tevens kan de bereikbaarheid
verbeterd worden, aangezien er na 12en amper openbaar vervoer rijdt.
 Meer gezellige cafés toegankelijk voor jongeren, met bijvoorbeeld muziekavonden.
 Meer gezellige kroegjes in het stadshart. Niet per se discotheken.
 Meer gezellige kroegjes, zit overal altijd bomvol op vrijdag avonden en zaterdagen
 Meer gezellige plekken en gelegenheden om te zitten en hierdoor meer sfeer te
creeëren
 Meer gezellige terrasjes in de stad
 meer gezelligheid creëren op het stadhuisplein door verschillende kroegjes langs het
gehele plein
 Meer gezelligheid niet perse grote clubs of discotheken waar alleen maar tuig mee
aangetrokken wordt, maar gewoon een gezellige bar of café met terras. Zoals eerder
aangegeven is bij Noord Aa een geweldige locatie. Het is er mooi, ruim en er hangt
een bepaalde positieve sfeer. Het is een bekende plek voor iedereen. Echt een
discotheek is niet nodig, daar komt voornamelijk alleen maar uitschot op af. Er wordt

51

































dan veel misbruik gemaakt van drug en alcohol. Een gezellige fatsoenlijke lounge, bar
of café met terras lijkt mij geweldig!
Meer grote feesten/festivals en hier reclame voor maken.
Meer horeca met terrasjes op en rondom het stadhuisplein zodat er meer gezelligheid
ontstaat voor jongeren die dit momenteel vooral buiten Zoetermeer zoeken. Dit is
persoonlijk ook van toepassing op dit moment.
Meer horeca, veel steden hebben straten of pleintjes met meerdere clubs en barretjes.
Hier zijn de barretjes klein en somber, en de clubs zijn qua sfeer waardeloos. Alleen
clooneys heeft een leuke uitstraling. Ik denk dat er met meer concurrentie veel meer
gedaan word. Daarbij praten mijn ooms. Over een tijd dat het brouwhuis nog bestond,
en er op dat plein vaker feesten werden gegeven waar alle omliggende bedrijven aan
meededen en dat heel gezellig was, dat soort dingen zou mensen meer
samenbrengen Ipv ze laten opdelen in aparte groepjes.
Meer horecagelegenheden/uitgaansmogelijkheden zodat het niet overvol is en
daardoor meer keuze voor verschillende soorten mensen.
Meer horecazaken en de daadwerkelijke realisatie van het horecaplein in de sfeer die
passend is bij Zoetermeer
Meer in het centrum kwalitatieve bandjes,
Meer investeren in clubs zoals Clooney. Ik weet niet of ik nog de gelegenheid krijg om
het volgende ergens kenbaar te maken dus ik doe het maar in dit vak: De gemeente
Zoetermeer moet ervoor zorgen dat er meer jongerenwoningen komen in Zoetermeer.
Er zijn veel nieuwbouwprojecten in Oosterheem maar die stellen belachelijke eisen
zoals minimaal 3 personen om in aanmerking te komen.. Ook zijn er ongelofelijk veel
ouderenwoningen. Als de gemeente nu eens gaat investeren in jongerenwoningen in
nieuwe wijken zoals Oosterheem, zal het uitgaansleven ook verbeteren. Ik ben 22 jaar
oud en iedereen waarmee ik ben opgegroeid gaat buiten Zoetermeer wonen omdat de
eisen om in aanmerking te komen voor een woning gewoon belachelijk zijn. Daardoor
verslechterd het uitgaansleven ook: Iedereen gaat weg uit Zoetermeer, als je geen
vrienden hebt die in Zoetermeer wonen... dan ga je ergens anders uit. Misschien
moeten jullie je focussen op het in Zoetermeer houden van de jongeren die er al zijn.
Meer jongere feesten en meer uitgaansgelegenheden
meer jongeren dagen in clubs!!
meer keus
meer keuze
Meer keuze en meer 18 plus gelegenheden, ipv 21 of 23 plus.
Meer keuze qua clubs
Meer kleinschalig horeca
meer kroegen dicht bij elkaar
meer kroegen en de kroegen tot later open
meer kroegen en terrasjes en cafes
meer kroegen of clubs. zodat er voor de jongeren meer keus is om heen te gaan,
zoetermeer heeft veel jongen maar weinig keus aqua uitgaans gelegenheden. ook
voor zomers meer kroegen en terassen om te zitten.
Meer kroegen zoals op de Grote Markt in Den Haag.
Meer kroegen/ bar-dancings op het plein in de stad.
meer kroegen/cafes
Meer kroegjes/discotheken, meer politie op straat, beter deurbleid
Meer Latin clubs in plaats van het constante house
Meer leuke bars en discotheken
Meer leuke cafeetjes die s avonds geopend zijn als Queens.
meer leuke cafetjes
Meer leuke clubs, politie die wel optreed, minder alcohol rn drugs gebruikende
mensen hun gang laten gaan maar sneller aanpakken
meer leuke en veilige uitgaans mogelijkheden met beveiliging
Meer leuke horeca gelegenheden creeren. De plekken die er nu zijn zoals Queen of
hearts, spetters, vrienden en the old pal zijn te lomp voor woorden en hebben totaal
geen sfeer. Je kan dat niet eens een uitgaansgelegenheid noemen. Door gebrek aan
andere gelegenheden zitten deze plekken ook vaak vol op vrijdag of
zaterdagavonden, dus kan je in het centrum van Zoetermeer dus eigenlijk gewoon
nergens terecht..

52

 Meer leuke plekken voor jongeren om uit te gaan en veel meer 16+ gelegenheden
 Meer leuke sfeer kroegen
 meer leuke, gezellige kroegjes. waar je gewoon wat kan drinken, ook mogelijk kan
dansen, kleinschalig en gezellig
 meer leukere gezellige tentjes.
 Meer locaties
 Meer locaties om uit te gaan
 Meer locaties voor mensen die niet van alcoholmisbruik & slechte muziek houden
 Meer locaties. Ook iets voor jongeren.
 meer lounges en uitgaansplekken zo is het wat levendiger in zoetermeer
 Meer mensen op straat, meer kroegen en minder vage, foute tenten als spetters wat
alleen raar jong publiek trekt. Meer klasse tenten, dit trekt ander publiek waardoor je
meer het gevoel krijgt gast te zijn in plaats van ongewenste puber.
 Meer mogelijkheden
 meer mogelijkheden aanbieden.
 meer mogelijkheden creëren, niet alleen clubs maar ook meer terrasjes enzo waar je
gewoon wat kan drinken
 meer mogelijkheden en veiliger
 meer mogelijkheden, bruisend centrum
 Meer mogelijkheden. Queens vrienden old pal is niet uitgaan maar gewoon wat
drinken en je heb van beide te weinig keus
 Meer openbaar vervoer laten rijden in het weekend.Meer studenten gelegenheden
 Meer opties. Er is nu vrij weinig en veel hetzelfde te doen. Ook vind ik dat er te weinig
mogelijkheid is om naar een discotheek te gaan.
 meer organiseren voor 16+ want er is niks meer voor ons
 meer plaatsten om uit te gaan want er is niet veel.
 meer plek voor jongeren , nu hebben jongeren geen plek om heen te gaan dus gaan
ze op straat hangen , waardoor mensen dus klachten, jongeren willen gewoon leuk uit
gaan met hun vrienden er zijn nu alleen 2 discos ofzo alleen voor 18+ en dat vind ik
erg ....
 Meer plekken
 Meer politietoezicht in de stad
 Meer reclame maken
 Meer reclame/promotie, aantrekkelijke aanbiedingen en leukere uitgaanstenten
 Meer rock cafés waar je gezellig een biertje kan doen.
 Meer ruimte, vaak zitten uitgaansgelegenheden al vol
 meer sfeer in het centrum
 Meer sfeer inbouwen. Net zoals in Delft, een plein met allemaal kroegen bij elkaar.
Maar als het goed is liggen die plannen er al.
 Meer skatebanen
 Meer soorten feestjes zoals dubstep, hardcore o.i.d (wat ze wel in Delft en Rotterdam
doen).
 Meer strengere controles aan de deru want 21+ kom je ook binnen als je 16 bent,
meer toezicht en meer op drugs controleren
 Meer surveilance van de politie om mogelijke incidenten te voorkomen.
 Meer tenten voor jongeren rond de 18 jaar. Meer cafes en dergelijken , stadshart dus
uitbreiden naast spetters.
 Meer terassen, horeca is slecht, bediening is slecht
 Meer terassen, meer muziek op terassen
 Meer terrasjes maken rondom het stadhuisplein. Dan krijgen we eindelijk een gezellig
plein net als in Den Haag en wordt Zoetermeer aantrekkelijk voor andere steden waar
meer jeugd woont.
 Meer terrasjes.
 Meer toezicht (camera of agenten) buiten de clubs
 meer toezicht gehouden worden bij de tenten
 Meer toezicht op feestende volk, meer aanbod.
 meer toezicht op leeftijddronken mensen niet accepterenalcoholbeleid opzetten
 Meer toezicht op straat. Strenger deurbeleid. Zero tolerance beleid. Ov in het
weekend langer laten rijden.
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 Meer uitgaan voor 16+ en met bandjes werken voor 18+, hun maken het uitgaan toch
echt iets gezelliger
 Meer uitgaangsgelegenheden, bijvoorbeeld van het stadhuisplein meer een
kroegenplein te maken, zoals het in den haag is op het Plein
 Meer uitgaans gelegenheden voor jongeren van 17 jaar
 meer uitgaans plekken maken voor jongeren van mijn leeftijd waar wij ook in kunnen
 Meer uitgaansclubs waar mensen boven 18 jaar in mogen. Niet 16-jarige clubs zoals
vroeger Amphion, en nu Envy.Zoetermeer heeft weinig echte nachtclubs.
 Meer uitgaansfaciliteiten
 meer uitgaansgelegenheden
 meer uitgaansgelegenheden
 meer uitgaansgelegenheden
 meer uitgaansgelegenheden
 meer uitgaansgelegenheden
 Meer uitgaansgelegenheden
 Meer uitgaansgelegenheden
 Meer uitgaansgelegenheden
 Meer uitgaansgelegenheden
 Meer uitgaansgelegenheden
 Meer uitgaansgelegenheden
 Meer uitgaansgelegenheden (discotheken bijvoorbeeld)
 Meer uitgaansgelegenheden creëeren.
 meer uitgaansgelegenheden creëren!!!!
 Meer uitgaansgelegenheden en er rond lopen van agenten
 Meer uitgaansgelegenheden en grotere creëren zodat je meer keus hebt uit
verschillende gelegenheden
 meer uitgaansgelegenheden er bij.ik mis locomotion!!
 Meer uitgaansgelegenheden in het algemeen waarbij Clooney een goed voorbeeld is.
De leeftijd bij voorkeur vanaf 21 en daar strenger toezicht op. Meer lijfelijke
aanwezigheid politie ook op stations en bij vertrekroutes om het stadshart.
 meer uitgaansgelegenheden met iets meer klasse/kwaliteit, met onder andere meer
urban muziek en voor mijn leeftijd
 Meer uitgaansgelegenheden vanaf 21 jaar. zodat je als 26jarige niet tussen de
tieners/pubers staat
 meer uitgaansgelegenheden verzorgen
 Meer uitgaansgelegenheden voor <18
 Meer uitgaansgelegenheden voor de jeugd of leuke pubs
 Meer uitgaansgelegenheden voor jongeren onder de 18 jaar + goedkoper is altijd
mooi meegenomen.
 meer uitgaansgelegenheden voor mensen jonger dan 18 jaar.
 meer uitgaansgelegenheden zoals een bar of iets waar jongeren tussen de 16 en 20+
willen komen niet van die dansfeestjes met 14 jarigen
 meer uitgaansgelegenheden, als je het ergens niet leuk vindt kun je naar de andere
club of kroeg
 Meer uitgaansgelegenheden, iets nieuws op een nieuwe locatie.. Spetters is naar mijn
mening meer voor vrouwen.Amphion bediend een ander soort publiek.De boerderij
bezoek ik niet ivm de figuren die naar de coffeeshop gaan.
 Meer uitgaansgelegenheden, of de gelegenheden die er zijn, bijvoorbeeld Queens,
uitbreiden/groter, omdat dit bijna altijd vol zit
 meer uitgaansgelegenheden, voor minderjarigen
 meer uitgaansgelegenheden.
 Meer uitgaansgelegenheden/tentjes of pleintjes
 Meer uitgaansgelegenheid creëren. Bijna alle kroegen zitten vol als je na 20.30 s
avonds aankomt.
 Meer uitgaansgelegenheid met leeftijdsgrens boven de 20. Meer gelegenheid voor
een drankje zoals Queen of harts en Old Pal
 Meer uitgaansgelegenheid voor jongeren rond de 20 jaar. De meeste cafés zitten vol
met 30/40 plussers op en in de stad kun je alleen naar Spetters, maar dat spreekt me
niet aan. Weinig keuze en maar een klein gebied!
 Meer uitgaansmogelijkheden er zijn weinig clubs en misschien bekendere djs
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 meer uitgaansmogelijkheden voor meerdere leeftijden (zowel voor scholieren als voor
studenten).
 Meer uitgaansplekken voor onder de 18 jaar.
 meer uitgaansplekken, meer variatie in themaavonden/muziekgenres/artiesten
 meer uitgansplekken maken, en voor verschillende leeftijd
 Meer variatie en groter.
 Meer variatie in muziekgenres, verschillende leeftijdsgroepen, gezelligere sfeer
rondom Stadhuisplein en meer uitgaansgelegenheden rondom Stadhuisplein.
 meer variatie in soorten themas
 Meer variatie, er is zeer weinig keuze
 Meer veiligheid op straat.
 Meer verschillende feest genres, niet alleen maar voor de zelfde doelgroep feesten
organiseren
 meer verschillende soorten muziek avonden
 Meer verschillende uitgaans gelegenheden
 meer verschillende uitgaans gelegenheden er is hier niet zo veel
 meer voor 16+ organiseren
 Meer voor jongeren onder de 18 jaar
 Meer voor ouder publiek. Clooneys heeft dit al verbeterd.
 Meer voor verschillende leeftijden.Je hebt nu maar 2 dingen. En daar moeten de
jongeren het mee doen. Waardoor er veel mensen op afkomen. waardoor het vaak te
druk is.Er is heel weinig wat heel jammer is.
 Meer, betere en gezellige clubs
 Meerdere cafeetjes in het stadshart, nu heb je keuze uit vrienden, old pall of
clooneys...ik heb het afgelopen jaar wel geprobeerd om uit te gaan maar ik wilde me
bij vrienden geen sardientje in een blik voelen! Kon niet eens naar binnen zo druk,
toen heb ik mij meteen omgedraaid en ben naar huis gegaan.
 Meerdere cafés die lijken op de cafés rond Het Plein in Den Haag, meer sfeer en trekt
iets ouder publiek. Daarbij komen er minder agressieve mensen richting dat soort
plekken. Bouw het oude terrein van de PWA hal om tot een plein met gezellige
kroegjes zoals The Old Pal dat ook is.
 meerdere en leukere clubs
 meerdere gelegenheden zodat er meer concurrentie is.
 Meerdere tenten, ipv een klein aanbod
 Meerdere uitgaansgebieden, net zoals in denhaag voor onze leeftijd
 Meerdere uitgaansgelegenheden creëren voor verschillende leeftijden.
 meet uitgaansgelegenheden
 Mensen die de boel verstieren, de kop indrukken.Gooi er een dure boete tegenaan.
Dan denken ze de volgende keer wel anders.
 Mijn suggestie voor het uitgaansleven in Zoetermeer is meer variatie en meer
uitgaans gelegenheden in het Stadshart want nu is op vrijdagavond alles vol. Zeker
als je rond half 9 ergens wat wil drinken is er geen plek.
 minder geweld. minder kosten.. meer vrijheid
 minder moslims
 Misschien iets meer uitgaansgelegenheden. Je hebt nu Envy en Spetters, maar dat is
ook niet echt alles.
 Misschien iets meer voor jongeren onder de 18. Wij worden bijna nergens
binnengelaten terwijl wij ook wel leuke dingen willen doen op zaterdagavond.
 naast queens moet de Febo weg en daar ook een cafe neerzetten, zodat je echt een
straat krijgt met uitgansgelegenheden. Nu is het ongezellig. Met Clooneys is het al
gezelliger.
 Nachtbus naar Den Haag ook op donderdagavond laten rijden, aangezien dit
studentenavond is. Alle andere nachtbussen rijden wel op donderdagnacht, behalve
die naar Zoetermeer.
 Nee, gewoon slecht publiek
 Neem een voorbeeld aan andere steden, zoals Den Haag. Er moeten veel meer
uitgaansgelegenheden komen en er een soort plein van maken. Bijvoorbeeld bij het
stadhuis, haal de hypotheker en de bieb daar weg en maak er allemaal restaurantjes
en kroegjes van
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 Niet alleen maar house muziek en hardstyle , maar weer een beetje terug gaan naar
de latinvibe en bubbeling songs van vroeger die wel inhoud bevatte. Het enige wat je
nu hoort is een bas en wat melodie
 Niet zo voorbarig zijn en mensen die onbekend zijn weren !!!
 nieuwe grote discotheek ipv een cafe/restaurant te bouwen
 Nog meer toezicht houden en sneller optreden
 Nog twee gezellige cafeetjes verschillende doelgroepen, past nog wel in onze stad als
je het afzet tegen haar aantal inwoners.
 Ook/meer 17+ feesten
 Op het stadhuisplein alleen maar Horeca toelaten. Dat lege pand vullen met horeca,
de hypotheker weg en de bieb en het gemeentehuis naar de andere kant. Je moet
meer tenten hebben zoals spetters en clooney. Dan hou je mensen in zoetermeer en
kan je aantrekken uit andere steden.
 openingstijden langer maken
 Organiseer meer feesten, misschien is zoiets als een feestweek ook leuk. Op een
afgelegen gebied een podium neer zetten en gewoon gratis entree en muziek! De
jongeren en ouderen zullen hier naar uit kijken en er zo een gezellig feest van maken
met zijn alle en alle leeftijden. Het uitgaansleven zou verbeterd kunnen worden door
ook feesten te organiseren waar jongeren onder de 18 heen zouden kunnen.
 organiseer meer voor jongvolwassenen. Er is nu of iets voor 16 (Envy, Spetters) of
voor (voor mijn gevoel) 40+: de mensen die geld hebben
 Politie kan regelmatig surveilleren in het uitgaansleven in zoetermeer. Politie kan zich
richten op (grote) groepen hangende jongeren. Wellicht extra camera toezicht.
Uitsmijters die zich ook bezig kunnen houden met het toezicht rondom hun kroeg/
discotheek.
 probeer een groter publiek te trekken, veel mensen gaan nu naar andere plaatsen
omdat in zoetermeer niet zoveel is, maar draai het om, maak zoetermeer aantrekkelijk
zodat meer mensen ook van buitenaf hier naartoe komen en er geen reden voor
zoetermeerders is om naar andere steden te gaan
 Probeer Zoetermeer een aantrekkelijke uitgaansgelegenheid te maken voor andere
steden. Niemand komt speciaal naar Zoetermeer om te stappen, terwijl
Zoetermeerders naar mijn gevoel steeds vaker naar omliggende steden gaan om te
stappen (Den Haag, Leiden, Rotterdam, Amsterdam, Utrecht).
 regelmatig organiseren van grote feesten of festivals zal het goed doen in Zoetermeer.
De uitgaansgelegenheden zijn ook erg beperkt vind ik
 Rond het stadhuisplein zouden meer horecagelegenheden moeten komen. In het
midden helemaal vol met terras. Net als op het plein in Den Haag. Meer keuze.
 Samenwerking tussen de clubs met bandjes waardoor je bij meerdere clubs naar
binnen kan
 scherper deurbeleid
 scherper politietoezicht, camerabewaking, verbod op drugs
 Stadhuisplein vol met cafés etc.
 Straten veiliger maken s avonds
 Strenger deurbeleid en nog meer cameras.
 Strenger optreden bij overlast. Blaastest doen voordat iemand ergens binnen mag
treden. Blaastest op de weg om dronken bestuurders tegen te gaan (ik heb nog nooit
meegemaakt/of gehoord dat er blaastesten in Zoetermeer werden gedaan!). Maximaal
aantal mensen in een bepaalde club vast stellen.Vrouwen ook fouilleren bij
binnenkomst, dit wordt nooit gedaan en zij kunnen net zo goed dingen op zak hebben.
 Strenger toezien of de overlast van Marokkanen. Neem een voorbeeld aan Den Haag
hoe daar word omgegaan met overlast. Gelijk keihard aanpakken. Hier Zoetermeer is
de politie te lief en willen liever vriendjes zijn dan dat zij wat doen.
 Strikter optreden, ook binnen uitgaansgebieden. In de gaten houden of mensen niet
worden bedreigd, onder druk worden gezet.
 studenten club
 Studenten sociëteit in het centrum
 stuk goedkopah
 Te weinig uitgaansgelegenheden voor 15+
 toegankelijker voor jongere mensen
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 Überhaupt een uitgaansleven creëren. Zoetermeer is een dooie stad waar geen reet
te doen is.
 Uitgaansgelegenheden in Zoetermeer staan bekend als ondermaats, en voor hele
jonge leeftijden.
 uitgaansmogelijkheden 12-16 jaar
 Uitgaansmogelijkheden voor 21+
 Vaker uitgaansavonden organiseren in bijv. spetters of envy
 Variatie van verschillende themafeesten, betere locaties met goede beveiliging.
 variatie, passend bij leeftijd
 Veel meer discotheken
 Veel meer live muziek. Live bands in alle cafés. Nu kom ik nooit in het stadshart,
alleen in de Boerderij en JJ Music House.
 Veel meer voor jongeren maken. Het plein (voor clooney en queens) volledig horeca
maken. Nu veel te weinig plek, altijd te druk. Hierdoor is Den Haag veel aantrekkelijker
om heen te gaan.
 Veiliger doormiddel van cameras meer politie etc
 veiliger maken
 veiligheid
 verlichting op donkere plekken en (nog) meer toezicht door beveiligers
 voor mij halal vlees.
 Vragen aan jongeren, meer uitgaansgelegenheden
 Wat gezelliger en meer mogelijkheden. Een plein met wat barretjes zou leuk zijn net
als alle andere steden. Zoetermeer is te groot aan het worden voor een stad met meer
dan duizenden jongeren. Zonder dat ze vele keuze hebben om ergens heen te gaan.
Zoetermeer kan veel gezelliger worden en veiliger. Nu gaan jongeren thuis hangen en
bezorgen ze voor overlast, omdat er weinig keus is waar je uit kan gaan en wat dan
ook daadwerkelijk echt leuk is.
 Wat ik wel eens van vrienden hoor, is dat er in Zoetermeer niet heel veel is op dat
gebied.
 Wat langer open blijven, en meerdere avonden kunnen drinken en dansen
 Zorg dat er s nachts fatsoenlijk Openbaar Vervoer is van en naar Den Haag & Leiden.
Niemand komt hier stappen omdat ze dan om 00:00 weer naar huis moeten, en dat
begint het uitgaansleven pas echt. (Het ging al fout toen de nachtbus op
donderdagavond van Den Haag naar Zoetermeer werd afgeschaft)
 Zorg weer voor een club zoals locomotion altijd was. Maak de gelegendheid om daar
te komen of naar huis te gaan aantrekkelijker door bv gratis nachtbus door heel
zoetermeer
 Zorgen dat jongeren van de straat gaan de 16-17 jarige kunnen nergens heen
waardoor hun vriendjes ook niet veel doen, Alles is zoals bekent 18* ik snap dat de
horeca dit doet voor hun eigen omzet en de nieuwe alcoholwetgeving maar evt een
bijdrage van de gemeente zou kunnen helpen
 Zorgen voor een bruisend centrum, op vrijdag en zaterdagavonden is het Stadshart
vaak leeg en verlaten. Dit zorgt ervoor dat er weinig sfeer is en ook het gevoel van
veiligheid neemt af.
 zorgen voor meer aanbod.
 Zorgen voor meer discos/clubs voor de jongeren.
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