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1

Achtergrond onderzoek
De behoefte aan woonruimte in Zoetermeer is groot. Daarom heeft de gemeenteraad vorig jaar
besloten om 10.000 extra woningen te bouwen. Daarnaast wil de gemeente de stad ook
kwalitatief een impuls geven. Om te weten wat er nodig is om Zoetermeer leefbaar en
aantrekkelijk te houden is de mening van de inwoners belangrijk.
In het voorjaar is aan 700 Zoetermeerders op straat en via de website Doemee gevraagd wat hun
wensen en ideeën zijn voor de toekomst van onze stad.
Deze zijn vervolgens in een drietal verdiepingssessies met zo'n 70 betrokken inwoners besproken.
Uit deze gesprekken is een aantal ontwikkelingsrichtingen naar voren gekomen.
Om te weten wat de Zoetermeerder vindt van de ontwikkelingsrichtingen en waar hun voorkeur
naar uitgaat, is besloten een onderzoek te houden onder de leden van het Zoetermeerpanel over
dit onderwerp.
Ten tijde van het onderzoek bestond dit Zoetermeerpanel uit 3793 inwoners van 18 jaar of ouder.
Het onderzoek is gehouden in periode 8 november tot en met 22 november 2018.
In totaal hebben 1781 panelleden een of meer vragen van het onderzoek ingevuld. Dit is een
bruto respons van 47%.
Bij elke vraag staat weergegeven hoeveel respondenten de vraag beantwoord hebben.
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2

RESULTATEN

2.1

Keuzes
Met de groei van Zoetermeer (met 10.000) woningen en de intentie om te investeren in de
kwaliteit van de stad, moeten er keuzes worden gemaakt.
Aan de respondenten zijn vijf mogelijke keuzes voorgelegd.
De panelleden mochten bij deze keuzes aangeven welke ze het meest belangrijk vinden en daarna
in volgorde welke ze daarna het belangrijkst vinden tot en met hun minst belangrijke keuze.
In totaal hebben 1496 van de 1781 panelleden de rangordevraag (van 1 t/m 5) goed ingevuld.
Hieronder staat deze keuzes in volgorde van het gemiddeld belang dat de respondenten eraan
toekennen.
Uit de tabel blijkt dat de respondenten het meeste belang toekennen aan de keuze: ‘verbeter de
kwaliteit van wat er al is aan groen en openbare ruimte en aan ‘verbeter de kwaliteit van
onderwijs-, zorg- en buurtvoorzieningen’. Het minst belangrijk van de voorgelegde
keuzes vindt men: ‘verbeter de kwaliteit van het recreatie- en winkelaanbod en ‘verbeter de
kwaliteit door te investeren in mensen en hun initiatieven’.
Zie ook tabel 1.1 in de bijlage voor de verdeling per keuze in %.

Tabel 1.

Weergave van het gemiddeld belang dat de respondenten hebben toegekend aan elk van de vijf
voorgelegde keuze opties (n=1496)
Gemiddelde waardering in
volgorde van belang dat men
eraan toekent

Rangorde van de vijf voorgelegde keuzes

1. Verbeter de kwaliteit van wat er al is aan groen en openbare ruimte:

3,44

2. Verbeter de kwaliteit van onderwijs-, zorg- en buurtvoorzieningen

3,44

3. Verbeter de kwaliteit van de stad door te investeren in het woningaanbod

3,14

4. Verbeter de kwaliteit van het recreatie- en winkelaanbod

2,44

5. Verbeter de kwaliteit door te investeren in mensen en hun initiatieven

2,44

2.2

Beperkingen bij de groei
Een tweede vraag aan de panelleden was wat de gemeente met de groei van Zoetermeer beslist
niet moet doen. Ook hier zijn vijf keuzes voorgelegd. Hieruit mocht men er een kiezen.
Bij deze vraag geeft 41% van de respondenten aan dat de gemeente met de groei van Zoetermeer
beslist niet het groen rondom de stad moet aantasten.
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Tabel 2.

Wat moet de gemeente met de groei van Zoetermeer beslist niet doen?

Dit moet de gemeente met de groei van Zoetermeer beslist
niet doen:

Aantal keren genoemd

In % van het totaal

Het groen rondom de stad aantasten

719

40,6%

Aandacht verliezen voor de rust in de stad

399

22,5%

Aandacht verliezen voor kwetsbare groepen in de stad

340

19,2%

De bereikbaarheid voor auto’s aantasten

193

10,9%

Vooral gezinswoningen bouwen

122

6,9%

1773

100%

Subtotaal
Geen antwoord

8

Totaal

1781

2.3

Uitgangspunten voor de ontwikkeling van Zoetermeer
e
In de 3 vraag mochten de respondenten uit vijf uitgangspunten kiezen die zij voor de
ontwikkeling van Zoetermeer het meest belangrijk vinden, welke daarna het belangrijkst tot en
met het minst belangrijk.
Hieronder staan deze vijf keuzes in volgorde van het aantal keren dat ze genoemd worden.
In totaal hebben 1549 respondenten de rangordevraag (van 1 t/m 5) goed ingevuld.
Uit de tabel blijkt dat de respondenten Rust en ruimte het belangrijkste uitgangspunt voor de
ontwikkeling van Zoetermeer vinden. De identiteit van Zoetermeer komt in de keuzevolgorde op
de laatste plaats.

Tabel 3.

Genoemd uitgangspunt voor de ontwikkeling van Zoetermeer in volgorde van het aantal keren
dat ze het genoemd wordt (n=1549)
Gemiddelde belang van het
uitgangspunt voor de
ontwikkeling van Zoetermeer

Rangorde van de vijf voorgelegde keuzes

1. Rust en ruimte

3,79

2. Duurzaamheid

3,26

3. Sociale cohesie (de onderlinge verbondenheid van inwoners)

3,12

4. Cultuur en vermaak

2,57

5. De identiteit van Zoetermeer

2,26
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2.4

Stellingen
Vervolgens is aan de respondenten een vijftal stellingen voorgelegd met de vraag welke van de
voorgelegde stellingen men het beste bij de vernieuwing van de binnenstad van Zoetermeer vindt
passen.
Volgens 34% van de respondenten is de binnenstad van Zoetermeer dé plek voor reuring en
vermaak. Daarna vinden de meeste respondenten dat de binnenstad een van de woonwijken is,
maar dan mét winkels en horeca. Iets minder dan een kwart (24%) vindt de binnenstad met groen
meer aantrekkelijk. Uit de volgende tabel blijkt dat respondenten veel minder vinden dat de
binnenstad bij uitstek de plek voor starters- en jongerenwoningen moet zijn en nog minder
respondenten denken dat hoogbouw in de binnenstad de motor voor nieuwe ontwikkelingen
moet zijn.

Tabel 4.

Stelling die men het beste bij de vernieuwing van de binnenstad van Zoetermeer vindt passen in
volgorde van het aantal keren dat deze genoemd is (n=1769)
Aantal keren
genoemd

In % van het totaal

De binnenstad is dé plek voor reuring en vermaak

593

33,5%

De binnenstad is een van de woonwijken, maar dan mét winkels en horeca

501

28,3%

De binnenstad is met meer groen een stuk aantrekkelijker

418

23,6%

De binnenstad is bij uitstek de plek voor starters- en jongerenwoningen

187

10,6%

70

4,0%

1769

100%

Voorgelegde stelling:

Hoogbouw in de binnenstad is de motor voor nieuwe ontwikkelingen
Subtotaal
Geen antwoord
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Totaal

1781

2.5

Wat kan echt beter in Zoetermeer
In een zogenaamde open vraag is aan alle panelleden gevraagd wat zij vinden dat er echt beter
kan in Zoetermeer. Dat kan een plek of een onderwerp zijn.
e
In tabel 5. staan alle antwoorden opgesomd met in de 2 kolom het aantal keren dat het
antwoord voorkomt.
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Tabel 5.

Dit kan echt beter in Zoetermeer (plek of onderwerp):

Genoemde plek of onderwerp:

Aantal keren
genoemd

’t Woonhart

1

(Bewaakte) fietsenstallingen

1

(buiten) zwembaden

1

(Hoofd)Infrastructuur autowegen

1

(in ieder geval in Rokkeveen): de toegankelijkheid voor rolstoelen, rollators, kinderwagens etc. Denk aan

1

stoepranden e.d.
(Speel)Ruimte voor kinderen/jongeren (<18) in iedere wijk

1

1. niet alleen kappen maar ook planten van groen, 2: doorstroming verkeer bij het kruispunt Zoetermeer Centrum

1

West.
1. Parkeergelegenheden zijn echt slecht en zijn vaak vol in Zoetermeer. Zowel in Stadshart (Centrum West) zit vaak

1

vol, Buytenwegh bij Lidl (ook vaak vol) maar ook bijvoorbeeld in Winkelcentrum Meerzicht (ook vaak vol) ook in
Meerzicht woonwijken bij 1-gezinswoningen Westergo, Oostergo, Hunsingo en de –Landen (Biesland etc.) zit ook
vaak vol je kan soms niet eens voor je eigen huis parkeren. Of er wordt in het doodlopende straat of Woonerf
dubbel geparkeerd waardoor je er niet meer uit kan. Zoetermeer leuke stad met echt slechte parkeergelegenheden
voor de eigen bewoners. 2. Winkels en horeca in Stadshart mogen in weekend wel langer openblijven. In het
weekend is alles na 19.00u dicht. Een hapje eten na shoppen halen is niet eens mogelijk.
50 plus woningen laagbouw

1

55 plus woningen/woonruimte

2

A12 in tunnel, maak van stad een geheel

1

A12 overkappen => rust + extra oppervlakte

1

Aanbod appartementen ouderen

1

Aanbod indoor sportaccommodaties

1

Aanbod levensloop/seniorwoningen

1

Aanbod voor jeugd in Noordhove

1

Aanbod voor jeugd, meer betaalbare huurwoningen

1

aanbod woningen voor (vermogende) ouderen

1

Aandacht en vermaak voor eenzame ouderen

1

Aandacht voor bewoners

1

Aandacht voor de jeugd die geen of gescheiden ouders hebben en vaak rotzooi trappen

1

Aandacht voor de mening van de inwoners

1

Aandacht voor de vele leegstand van panden (verloedering)

1

Aandacht voor eigen initiatieven op het gebied van wonen zoals ouderinitiatieven voor gehandicapte kinderen en

1

volwassenen
Aandacht voor elkaar

1

Aandacht voor jongeren

1
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Aandacht voor jongeren en hun toekomst

1

Aandacht voor kwaliteit (woongenot) in de stad i.p.v. Voor kwantiteit (meer woningen)

1

Aandacht voor kwetsbare groepen. Mn jongeren

1

Aandacht voor meer groen i.p.v. steeds maar bouwen

1

Aandacht voor onderwijs in Zoetermeer. Passend onderwijs is nog steeds een lastig vraagstuk. Er is weinig plek op

1

een SO.
Aandacht voor ouderen met problemen van de moderne communicatiemogelijkheden

1

Aandacht voor scheidingsproblematiek

1

Aankleding van het sfeerloze stadscentrum

1

Aanpak ‘slechte‘ wijken

1

Aanpak criminaliteit

2

Aanpak hangjongeren

2

Aanpak hondenoverlast

1

Aanpak hondenpoep

1

Aanpak jeugdcriminaliteit

1

Aanpak jongeren criminaliteit

1

Aanpak overlast door jongeren

1

Aanpak overlast hangjongeren

1

Aanpak van zwerfvuil

5

Aanpak vuurwerk

1

Aanpakken criminaliteit

1

Aanpakken geluidsoverlast (vuurwerk, evenementen)

1

Aanpakken van geluid overlast van motoren en auto’s in de avond uren. Race op de h-structureel

1

Aanpakken van hondenpoep

1

Aanpak van overlast en asociaal gedrag

1

Aanplanten van bomen

1

Aanplanten van meer groen

1

Aansluiting dorp en stad

1

Aansluiting dorpstr / stadshart

1

Aantal kleinere woningen voor bijvoorbeeld starters en senioren

1

Aantal woningen

1

Aantal woningen voor minder draagkrachtige mensen

1

Aantrekkelijk verbinding met dorp en stadshart. Er 1 geheel van maken

1

Aantrekkelijker centrumgebied door de verbinding te maken met het NS-treinstation (wat vanuit meerdere

1

opzichten een intercity station zou moeten zijn)
Aantrekkelijker maken dorpskern

1

Aantrekkelijkheid van speeltuintjes in de wijken

1

Afgebrande boerderij aan de Voorweg en verkeersveiligheid Voorweg

1
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Afschaffen van overbodige rotondes

1

Afstelling verkeerslichten voor fietsers

1

Afstemming winkelbestand op nieuwe ‘digitale‘ ontwikkelingen

1

Afval in openbare gebieden opruimen

1

Afvalinzameling

1

Afval op straat

1

Afval scheiden stimuleren

1

Afval verzameling.

1

Afvalscheiding. Geef de bewoners een eigen plastic afvalscheiding bak

1

Alle voet- en fietspaden, omdat ik regelmatig door heel Zoetermeer of mijn nek breek over losse tegels, gebrek aan

1

verlaagde trottoirs of bijna val met de fiets door de vele grote oneffenheden.
Allure stadshart

1

Ambtenaren die meedenken met de ondernemers

1

Ambtenaren die luisteren en niet hun eigen zin doen

1

Andere gemeenteraad dus geen VVD

1

Architectuur

1

Asfaltering op de wegen in de wijken.

1

AUB hondenpoep bestrijden

1

Auto’s die geparkeerd staan op de Schansbaan waar de bus langs komt.

1

Autoluw maken centrum

1

Autoluw- of auto-onvriendelijk maken

1

Avond en weekend dienstregelingen openbaarvervoer

1

Beeldende kunst

1

Begeleid wonen, er is geen aanbod voor jongeren met autisme

1

Begeleiding huurders sociale woningbouw

1

Beginnerswoningen

1

Beheer buitenruimte

1

Beheer en onderhoud openbare wegen en paden

1

Beheer en onderhoud van openbare ruimte

1

Beheer groenvoorziening

1

Beheer groenvoorzieningen

1

Behoud dorpsstraat (beide zijden)

1

Behoud (van) groen!

2

Behoud karakter Dorpsstraat

1

Behoud van bomen en groen

1

Behoud van de waarde van wijken

1

Behoud van grote bomen

1

Behoud van het groen in de stad

1
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Behoud van natuur zonder inbreuk door recreatie

1

Behoudt het groen en de rust in de wijken. Veel fietspaden. En de auto’s rondom houden.

1

Bekendheid

1

Bekendheid van de Dorpstraat

1

Bentwoud groen

1

Beperking hoogbouw

1

Bereikbaarheid snelweg tijdens de spits

1

Bereikbaarheid

2

Bereikbaarheid voor invaliden in het Stadshart.

1

Bereikbaarheid (OV en auto)

1

Bereikbaarheid en inhoud van Winkelcentrum Oosterheem

1

Bereikbaarheid met grote steden (Rotterdam bijv.)

1

Bereikbaarheid van het stadshart vanuit de wijk dorp. Vooral voor fietsers.

1

Beschikbaarheid politie en ambulance

1

Beschikbaarheid van sociale huurwoningen

1

Bestrating(en)

4

Bestrating (is om te huilen)

1

Bestrating achter de woningen

1

Bestrating Algemeen

1

Bestrating fietspaden

1

Bestrating in Cadenza

1

Bestrating in de Leyens

1

Bestrating nieuw deel stadshart

1

Bestrating van de trottoirs

1

Bestrating van de voetpaden, i.c. De breedte en vlakheid.

1

Bestrijden leegstand in de wijkwinkelcentra

1

Betaalbaar wonen

1

BETAALBARE-eengezinswoningen. Denk aan 2 ton voor een eengezinswoning

1

Betaalbare huur-starterswoningen

1

Betaalbare huurwoningen

2

Betaalbare jongeren- en ouderenwoningen

1

Betaalbare jongerenhuisvesting

1

Betaalbare niet te kleine seniorenflats op goed bereikbare plaatsen

1

Betaalbare seniorenwoningen

1

Betaalbare seniorenwoningen bouwen

1

BETAALBARE woningaanbod, groenvoorziening

1

Betaalbare woningbouw/woningen

3

Betaalbare woningen nu wordt het centrum voor de Yuppen

1
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Betaalbare woningen voor jongeren

3

Betaalbare woningen voor jongeren (premie A koopwoning?)

1

Betaalbare woningen voor jongeren en ouderen

1

Betaalbare woningen voor starters

1

Beter aanbod winkels

1

Beter en sneller reageren op vragen van bewoners

1

Beter groenonderhoud (meer maaien)

1

Beter Stadshart (nog beter)

1

Beter woningaanbod 55+

1

Betere bereikbaarheid van Rokkeveen

1

Betere controle op vuurwerk tijdens oud- en nieuwjaar.

1

Betere horeca van hoge kwaliteit, met name meer goede restaurants

1

Betere woningen voor lagere prijzen

1

Betere zwembaden

1

Betrokkenheid inwoners

1

Bevorderen energieneutraliteit

1

Bewaakte fietsenstallingen bij stations

1

Bewegwijzering

1

Bewoners vroegtijdig betrekken bij veranderingen in de wijk. Dat er nog echt inspraak is en niet slechts keuze is

1

tussen een aantal opties. Ook eerder aankondigen van starten werkzaamheden en wat deze betreffen. Niet per fase,
maar totaal. Kortom communicatie!
Bezigheden voor de jongeren, luisteren naar de inwoners

1

Binnenkomst bezoekers vanaf A12 (o.a. Rokkeveen): toegang Van Tuylpark en weinig wandelruimte.

1

Binnenstad

1

Binnenstad (stadshart en dorpsstraat

1

Blauwalg in het Noord Aa

2

Bomen snoeien

1

Bomenbeheer

1

Boom en groenbehoud!

1

Boomwortels en Hg bomen kleiner maken zodat de mensen meer licht in huis krijgen

1

Bos is erg gekunsteld. Parkeergarages gratis houden 1e 2/3 uur

1

Bouwen van woningen in oude kantoorpanden

1

Bouwen voor 50+

1

Bouwkavels voor particulieren

1

Braakliggende terreinen aanpakken

1

Bestrating van achterpad Bietenakker. Alles wordt zo‘n beetje in de buurt opgeknapt behalve het achterpad.

1

Buiten zwembad

7

Buitenpark -stilte bevorderen!

1
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Buitenpark paden

1

Buitenrand winkelgebied stadshart

1

Buytenwegh

1

Buitenzwembad!!! Uitgaansgelegenheid voor jongeren vanaf 20 jaar.

1

Buizerdveld wordt geparkeerd buiten de vakken

1

Burger informeren

1

Bustijden beter laten aansluiten op aankomst treinen op de stations Zoetermeer en Zoetermeer Oost. Defecte

1

digitale bus info is weggehaald op station Zoetermeer, maar nooit een nieuwe teruggeplaatst.
Buurtcafés

1

Buurtgericht werken

1

Buurthuis Oosterheem is er niet

1

Buurthuizen

1

Buytenwegh

2

Bv Buytenwegh zijn heel veel bomen verwijderd in de straten. Hierdoor is de zweer stuk minder aantrekkelijker

1

(Paganinirode Obrechtrode enz.)
Bv de plek bij het station het gebouw van die computergigant dat staat al jaren leeg en met een flink parkeertrein

1

sloop dat en zet daar wat moois neer
Centrum

1

Communicatie

3

Communicatie met / naar bewoners

2

Communicatie naar bewoners m.b.t. ontwikkelingen lange termijn

1

Communicatie over en duur van werkzaamheden

1

Communicatie over ontwikkeling groei

1

Communicatie tussen burger en overheid

1

Contact B&W met bevolking

1

Contact met het gemeentehuis

1

Controle op hondenpoep

1

Criminaliteit preventie

1

Cultureel aanbod

1

Cultuur identiteit sociale cohesie

1

Cultuurbeleid

1

Dagbesteding

1

Dat er meer gelet wordt op auto’s die ontzettend hard en door rood rijden.

1

De (binnen-) stad kan meer met groen dan nu geschiedt

1

De aandacht voor de Dorpstraat, onze echte hart v.d. stad

1

De aanrijdroute voor vrachtauto’s voor winkelcentrum oosterheem

1

De achterkant van het stadshart (achter C&A). Er kan meer gedaan worden met het groen, het water en de leuke

1

kleine gebouwtjes die al zo lang leeg staan.
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De Balijhoeve

1

De beschikking over voldoende ondergrondse afvalcontainers in de wijk Rokkeveen.

1

De bestrating

1

De bestrating van de woonerven moet beter

1

De bestrating van het gedeelte waar nu de markt staat en zeker het fietspad ernaast.

1

De bestrating van het nieuwe gedeelte van het stadshart

1

De bestrating: fietspaden kunnen heel hobbelig zijn

1

De bestrating. Er is erg veel achterstand bij het onderhoud van de stoepen.

1

De criminaliteit in Oosterheem. Zorgdraag dat er netter betaalde woningen komen i.p.v. Alle kansarme hierheen te

1

halen en te proppen in sociale huurwoningen)
De Dobbe

1

De drukte en vooral asociaal hard rijdende auto‘s/motoren op de Aziëweg. Er wordt in de avond/nacht idioot hard

1

gereden, wat veel geluidsoverlast levert.
De entree

1

De fiets- en autowegen rondom Centrum West (busstation) en de in- en uitritten van de parkeergarage

1

Amsterdamlaan
De hoogte van verkeersdrempels is met name in Oosterheem bizar. Ik heb medelijden met de ambulance die hier

1

overheen moet. Treed harder op tegen te hard rijden maar verlaag de drempels. Deze zijn ook boor fietsers veel te
hoog en storend
De horeca

1

De inrichting van het gebied aan de Denemarkenlaan met parkeerplekken

1

De kale plekken rond centrum vullen met betaalbare starterswoningen.

1

De klachten serieus nemen

1

De kwaliteit van de oude sprinter stations. Bijv. Seghwaert. Zier er vervallen en New York achterbuurt achtig uit.

1

De leegstand stadshart opheffen

1

De Mandelabrug

1

De mentaliteit in de flatgebouwen

1

De middelbare scholen buiten de woonwijken.

1

De muurschildering bij het station Zoetermeer

1

De oude industriegebiedjes opschonen

1

De ouderen die uit hun eengezinswoning naar een appartement willen vanwege traplopen de kans geven over te

1

stappen dan komen er ook gezinswoning vrij voor al die gezinnen en jongeren die niet kunnen kopen
De paden in Bentwoud, bv schelpenpad i.p.v. die vieze soort klei

1

De plaats in het stadshart

1

De ruimte bij het NS-station Zoetermeer. Dit heeft een dorpsuitstraling. Slecht gebruik van de ruimt IBM-terrein.

1

Een tweede is de stadhuislocatie. Hoe kan je de centrale plek aan de markt als huis van de stad verlaten? Huidige
ingang forum moet je bijna struikelend over terrasstoelen en allerlei keukengeuren bereiken.
De sfeer! Met name rondweg treurig door alle bedrijven, Stadshart kan ook gezelliger en luxer
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1

De slootkanten met volle rietkragen, zijn een doorn in het oog van buurtbewoners

1

De stroken vlakgras zijn hondenuitlaatplekken, en zijn geen voorbeeld van vergroening. De linten met

1

bloembolletjes in dit gras waar geen insect op af komt, is een grote misser en gemiste kans. Zonde van ons geld.
Jullie wilden toch bijenlinten? En biodiversiteit? Doe er dan wat aan!
De toegangsweg richting Boskoop vanuit oosterheem

1

De uitstraling, er staan veel lelijke gebouwen.

1

De verspreiding/toewijzing van sociale huurwoningen aan groeperingen. Een mix is beter ter voorkoming van

1

achterstandswijken
De Warande

1

De Warande weer tot leven brengen

1

De wijk Buytenwegh

1

De winkelleegstand aanpakken.

1

De winkelcentra in diverse wijken

1

De woningbouwbedrijven te dwingen tot een gericht onderhoud

1

De zaterdagmarkt, doe deze als een sliert door het Stadshart. Daar profiteren zowel de marktkooplieden als de

1

winkeliers van. Zie Leiden en Hoorn!
De zorg

2

De zwembaden

1

Democratie

1

Dienstverlening gemeente: sneller en betrokken reageren op klachten en suggesties inwoners

1

Digitale communicatie

1

Discussie omtrent zwembad. Plan het bij het reeds bestaande.

1

Diversiteit winkels, geen eenheidsworst

1

Diversiteit woningaanbod, met laag en midden kosten

1

Door jaarlijkse Halloween en de Primark winkel is Zoetermeer bekender geworden voor mensen buiten Zoetermeer.

1

(Een) ander(e) blijvende activiteit(en) (die geld en roem oplevert voor Zoetermeer) kan meedragen om Zoetermeer
blijvend op de kaart te zetten.
Doorgang tussen lift en trappen van het theater bij Cadenza. Voor mindervaliden.

1

Doorsteek stadshart voor fietsers Noord<>Zuid

1

Doorstroming van verkeer in Zoetermeer

1

Doorstroming in betaalbare woningen

1

Doorstroming naar woningen voor ouderen, zodat andere woningen beschikbaar komen voor jongeren boven de 26

1

jaar
Doorstroming stad in, stad uit

1

Doorstroming van het verkeer

1

Doorstroming van verkeer, betere aansluiting verkeerslichten

1

Doorstroming verkeer

2

Doorstroming verkeer richting Leiden

1
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Doorstroming verkeer vooral rond het stadshart

1

Doorstroming woningen

1

Doorstroom verkeer van/naar N206

1

Dorpsstraat
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Dorpsstraat met leegstand op pleintjes

1

Dorpsstraat verbinding stadshart

1

Dorpsstraat weer aantrekkelijk maken

1

Dorpstraat aantrekkelijker maken voor bezoekers van buiten de stad

1

Dorpstraat en stadshart bij elkaar voegen

1

Dorpstraat is verouderd nieuwe aanpak

1

Dorpstraat weer aantrekkelijker maken

1

Driemanspolder

2

Duidelijke visie op de toekomst van de stad

2

Dure woningen

1

Duurzaam bouwen. Hoe kan het dat nieuwbouw nog lang niet altijd nul op de meter is? Of woningcorporaties

1

weinig investeren in isolatie/duurzame energievoorzieningen? Dat woningbezitters niet geholpen worden om te
verduurzamen?
Duurzaamheid

7

Duurzaamheid woningen

1

Duurzame stad-in-brede-zin

1

Een beter bestuur kan het beter

1

Een betere dienstverlening op wijkniveau voor kwetsbare mensen, ouderen en mensen die de Nederlandse taal nog

1

onvoldoende beheersen
Een breder voetpad langs het Van Doornenplantsoen. Scholieren lopen midden op de autoweg. Ten eerste omdat

1

de stoep aan de andere kant van de weg is en ten tweede is deze ontzettend smal. Kortom, een stoep aan de kant
van de weg waar zowel het station Palenstein als de scholen zijn! Scholieren steken die weg simpelweg niet over om
daar op de stoep te lopen.
Een compleet “bewinkeld” stadshart

1

Een fatsoenlijk zwembad

1

Een fatsoenlijke Pathé bioscoop zou een welkome toevoeging zijn. Nu moet ik telkens naar Den Haag om pauzevrij

1

een filmpje te kunnen bezoeken.
Een goed recreatiezwembad binnen en buiten

1

Een levendigere en interessantere Dorpsstraat

1

Een mooi zwembad zoals bv ooit in Rotterdam Tropicana was

1

Een openluchtzwembad

1

Een zwembad om het hele jaar vrij te kunnen zwemmen

1

Eenvormigheid in bouw en winkelaanbod

1

Eerst aan Zoetermeer denken

1
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Elk mens wil gehoord worden-oprechte aandacht en interesse/luisteren-echt luisteren, zonder oordeel.

1

Entree van Zoetermeer

1

Entree via station Driemanspolder (Zoetermeer centraal)

1

Entreegebied boerhavelaan

1

Er gaat al veel goed!

1

Er is leegstand kantoren ed., niets bij bouwen!

1

Er komen nu toch wel heel erg veel "koopjes" winkels in het stadshart.

1

Er ligt heel veel zwerfvuil en hondenpoep in de stad. Het beboeten van het niet opruimen van hondenpoep en meer

1

stimuleren van samen zwerfvuil opruimen in je buurt. Naast woningen voor starters ook bekoopwoningen in lagere
prijsklasse
Er mag veel meer groen en sfeer komen

1

Er moet een zwembad komen waar je met je gezin recreatief kan zwemmen.

1

Er moeten minder bomen worden gekapt en meer groene open ruimtes komen

1

Er wordt op rond wegen veel te hard gereden, doe Daar wat aan !!!

1

Er zou minder geld over de balk gegooid moeten worden

1

Europaweg

1

Evalueer die jarenlange aanpassing en herstel dat wat verkeerd is

1

Evenementen

1

Evenemententerrein

1

Ex fietsstad

1

Familiezwemmen en Buitenzwembad

1

Festivals

1

Fietsbeleid stadshart

1

Fiets bereikbaarheid bij winkelcentra

1

Fietsen uit de Dorpsstraat. Versmalling op de van Diestlaan.

1

Fietsers over de stoepen, o.a. Streefkerk- en stellendamstraat

1

Fietsoversteek bij Middelweg is gevaarlijk

1

Fietspad oversteekplaatsen verder van rotonde aanleggen.

1

Fietspaden

2

Fietspaden die zomaar ophouden.

1

Fietspaden en de stoep

1

Fietspaden onderhoud

1

Fietspaden zijn slecht

1

Fietsverkeer Dorpsstraat

1

Gebied rond Silverdome en het waterpark. Wordt nu niet goed benut.

1

Gebiedsplanning

1

Gebrek betaalbare huurwoningen

1

Geef Silverdome zijn evenementen terug voor de jeugd en zet Zoetermeer weer op de kaart

1
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Geen achterstandswijken

1

Geen bomen bij parkeerplekken

1

Geen bomen meer kappen

1

Geen Vinex wijken maar organische architectuur zoals in Oosterheem, gruwelijk

1

Geen Halloween viering meer!

1

Géén hoog groeiende bomen planten langs woonhuizen. Dat is roepen om problemen met je eigen inwoners. Plant

1

en vervang deze in laag groeiers!!!! De kruin niet hoger dan de dakgoot(!).
Geen hoogbouw (meer)

3

Geen specifieke zaken/content met huidige beleid

1

Geen verkoop van woningen aan beleggers

1

Geen woontorens bij het stadhuis

1

Gehandicaptensport

1

Gelijke voorzieningen in iedere wijk.

1

Gelijkheid fietswegen en autowegen

1

Geluidoverlast bij evenementen

1

Geluidshinder verkeer

1

Geluidsoverlast beperking. Racen Australielaan, vuurwerk, vroeg machinaal groen onderhoud en buurtfeesten

1

toestemming,
Gemeenschappelijk groen

1

Gemeentezaken

1

Gemeenteraad

1

Genoeg parkeerplekken

1

Genoeg woonruimte voor alle lagen v.d. bevolking

1

Gevarieerder winkelaanbod en zwembaden

1

Gevoel van geborgenheid in de openbare ruimte

1

Gevoel van veiligheid

1

Gezellig en bruisend stadshart

1

Gezellig Marktplein

1

Gezellige binnenstad

1

Gezelliger

1

Gezelligheid

2

Gezelligheid in de stad ook in de avonden

1

Gft vaker legen

1

Glasvezelaansluiting

1

Goed hoor

1

Goede doorstroming van verkeer

1

Goedkope woningen

1

Groenvoorziening

1
20

Graag een Zara in Zoetermeer

1

Gratis parkeren als je bij ouders op bezoek gaat die al jaren in het stadshart wonen

1

Griekenlandlaan

1

Groei van het aantal woningen, deze moet stoppen.

1

Groen

6

Groen behoud en onderhoud

1

Groen behouden

1

Groen en bomen

1

Groen en plantsoen onderhoud

1

Groen in wijken behouden en meer investeren in groen rondom de huizen.

1

Groen onderhoud in het algemeen, in buitenweg is het ernstig gesteld.

1

Groen onderhoud, echt luisteren naar bewoners.

1

Groenvoorzieningen, onderhoud van groen en waterwegen is momenteel heel slecht. Verpaupering ligt op de loer

1

Groen!

1

Groenonderhoud

12

Groenonderhoud en meer woningen, + doorstroming woningen

1

Groenonderhoud en trottoirs

1

Groenstroken

1

Groenvoorziening

7

Groenvoorziening en speeltuinen

1

Groenvoorziening in (oudere) wijken

1

Groenvoorziening is een zooitje

1

Groenvoorziening op ecologische basis

1

Groenvoorziening oude dorp, rondom Paltelaan

1

Groenvoorzieningen

1

Groenvoorzieningen/meer zitplekken

1

Groot binnen en buiten zwembad

1

Grote supermarkten aan de stadsrand met (gratis) parkeren

1

Grotere variëteit in winkels

1

Groen

1

Haal de natuur naar de stad

1

Halloween afschaffen

1

Handelen naar de wens van de bewoner. Nu wordt door het zooitje niet gedaan.

1

Handhaving

9

Handhaving gedrag van inwoners

1

Handhaving parkeren

1

Handhaving snelheid autoverkeer muzieklaan

1

Handhaving snelheid in 30 km zones

1
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Handhaving t.o.v. de APV

1

Handhaving te snel rijdende scootmobiels

1

Handhaving tijdens vuurwerkgebruik voor-na en tijdens oud en nieuw. Bijvoorbeeld Floriadepark e.o.

1

Handhaving van openbare orde en milieu

1

Handhaving van regels

1

Handhaving verkeersbeleid

1

Handhaving verkeersregels

1

Handhaving wetgeving

1

Handhaving. Waar niet gefietst mag worden aan pakken.

1

Handhavingsbeleid. Overlast van brommers in parken en loslopende honden.

1

Handhavingsbeleid op hondenpoep, hondenbezitters.

1

Hangjongeren aanpakken

2

Hangjongeren beter begeleiden

1

Hangjongeren bij winkelcentrums terugdringen

1

Hangjongeren Palenstein

1

Hangjongeren verwijderen

1

Hardere aanpak voor relschoppers

1

Heggen van particulieren vaak ver op de stoep

1

Helpen van mensen in problemen

1

Herontwikkeling lege terreinen zoals achter RDW en PWA-hal kan en moet sneller

1

Het "oude" marktplein, bereikbaarheid Noord Aa in de zomer met OV, verbinding Stadshart<>Dorpstraat

1

Het aanbod van sociale huurwoningen

1

Het aanpakken van straatraces

1

Het aansluiten van het winkelgebied met de woonwijken. Nu lijkt alles een beetje los van elkaar te staan. Bijna een

1

paar dorpen binnen de Gemeente Zoetermeer.
Het aantal terrassen

1

Het centrum is te saai

1

Het centrum toegankelijk maken en mooi (dit gaat de goede kant op!) Oude stijlloze gebouwen renoveren -

1

woonhart van maken - gezellig en mooi - snak er naar - Casino weg - past niet zonde!
Het centrum: horeca- en uitgaansgelegenheden

1

Het groen onderhoud

1

Het groenonderhoud en -behoud

1

Het hard rijden in het natuurgebied noord Aa zou aan banden gelegd moeten worden. Het is hier levensgevaarlijk.

1

Het linkerhanden pad naast het water in het balijbos.

1

Het onderhouden en verbeteren van hetgeen er al is, in plaats van te grootschalige toevoeging van

1

woningen/inwoners noodzakelijk te vinden (want dat is niet zo, dus)
Het onkruid achter de schermen en de bestrating in bepaalde wijken

1

Het oude Dutch water Dreams

1
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Het parkeren voor bewoners in het stadshart

1

Het profileren van de stad

1

Het saaie openbaar groen, de Cotoneasterplaag

1

Het stadhuisplein, veel te veel terras, straalt geen ruimte uit is benauwend

1

Het stadshart bestaat uit meerdere straten maar alleen de hoofdstraat is druk en gezellig. De zijstraten zouden ook

1

een soort verbinding moeten vormen. Ik denk aan gezellige winkelroute tussen rsr halte Stadhuis en het Lange Land
Ziekenhuis of Vivaldi.
Het te bouwen starterswoning aanbod

1

Het van Tuyllpark. Unheimlich en verwaarloosd.

1

Het verkeer (de drukte) meer veiligheid

1

Het voorkomen van m.n. Jeugdcriminaliteit met focus op de gezinsomstandigheden.

1

Het winkelaanbod

1

Het woningaanbod voor ouderen verbeteren

1

Historie Dorpsstraat meer uitdragen

1

Hoekstrapark

1

Hoge bomen verwijderen

1

Honden aan de lijn, voetgangers op voetpaden: oosterheem heemkanaal en omgeving

1

Hondenpoep overlast Noordhove

1

Hondenpoep aanpakken

1

Hondenpoep beheer en opruimen

1

Hondenpoep opruimen

1

Hondenstront

1

Hoogbouw

1

Hoogbouw meer naar de rand van de stad. En woningen in het centrum ook met genoeg parkeerplaats

1

Hoogte ozb

1

Horeca

1

Horeca en recreatie

1

Horeca en woningaanbod

1

Horeca op onhandige plekken in het Stadshart (bij de AH waar de fietsenstalling was, bij de bibliotheek in het

1

looppad). Echt zeer onpraktisch en bovendien is er al horeca in overvloed
Horeca spreiding

1

Huisvesting

1

Huisvesting voor jongeren en ouderen

1

Huizen bouwen

1

Huizen bouwen voor iedereen

1

Hulp voor armoede en topsporters

1

Huurwoningen bepalen naar inkomen van de bewoner. Dit zodat mensen als ze door hun inkomen niet naar een

1

duurdere of goedkopere woning kunnen verhuizen, kunnen blijven wonen.
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IBM ombouwen tot woonruimte

1

Identiteit stadsgezicht bewaken (denk hierbij aan de pijp bij Nutricia (verdwenen) en de watertoren en de eerste

1

grote windmolen van Siemens (ook verdwenen)
Ik ben erg tevreden met Zoetermeer zoals het nu is

1

Ik ben heel tevreden

1

Ik heb geen bijzondere verbeterpunten

1

Ik moet eerst met een bus om naar de Randstadrail te gaan

1

Imago

1

Immigratiestop: woningbouw alleen voor bestaande Zoetermeerse starters. Denk ook aan de werkgelegenheid.

1

Stadhuis wordt een ivoren toren met projectleiders zonder enige kennis maar met alleen eigen belangen.
In de wijken meer speelgelegenheid voor kinderen

1

In het weekend ‘s nachts wat meer controle in het centrum.

1

In Meerzicht oost Abdissenbos zou ik graag verkeerscontrole zien door mensen in burger

1

In Oosterheem meer werken aan het tegengaan van sluiproutes voor veiligere woonplek voor kinderen.

1

Informatie over wat Zoetermeer gaat doen om duurzame energie aan zijn inwoners te leveren.

1

Informatievoorziening

1

Inspraak burgers bij planologische beslissingen

1

Inspraak en samenwerking met alle bewoners die het aangaan, zoals onlangs is ervaren bij de plannen in de

1

Molenstraat
Inspraak inwoners

1

Integratie markt, terrassen en winkels

1

Integratie van minderheden, vluchtelingen etc.

1

Intelligente verkeersdoorstroming

1

Investeren in cultuur

1

Invulling Warande en bijbehorend park(je)

1

Inzamelen plastic bij de woning

1

Inzetten op minder (doorgaand) autoverkeer

1

Uitbreiden moet geen doel op zich zijn, op een gegeven moment is de stad VOL

1

Jeugd overlast Oosterheemplein

1

Jeugdzorg

4

Jongerencentrum

1

Jongerenwoningen

1

Jongerenwoningen bouwen

1

Kantoren ombouwen tot appartementen/woningen

2

Kantorenleegstand Boerhaavelaan

1
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Karakter, Zoetermeer is een aan een schakeling van uiterste in uitstraling van gebouwen geen eenheid in uitstraling.

1

Het hoeft niet hetzelfde te zijn een eenheidsworst maar het heeft nu geen karakter! Terwijl als je als particulier een
aanbouw wil plegen je eerst voorbij de balie moet zien te komen en dan door een welstandscommissie etc. Dus
karakter in uitstraling van gebouwen in de binnenstad
Kennis over duurzaamheid/klimaatbestendigheid bij particulieren stimuleren

1

Kermis ín het Stadshart

1

Kermis is het centrum. Centrale bushalte van Centrum West verplaatsen naar Mandelabrug

1

Kermis moet in het centrum

1

Kinderspeelplaatsen

1

Klantvriendelijkheid gemeente

1

Kleine onafhankelijke winkels en café ‘etc.

1

Kleinschalige woonwerkeenheden

1

Klinkerbestratingen

1

Koophuizen (die zelf of gehele aanzicht van een straat) verwaarloosd worde

1

Kruising Aletta Jacobslaan/thomas morelaan

1

Kunst & cultuur

3

Kwaliteit fietspaden en voetpaden

1

Kwaliteit fietspaden

1

Kwaliteit stadscentrum moet nog verder omhoog. Betere looproutes en winkels toevoegen.

1

Kwaliteit van de fietspaden

1

Kwaliteit van kinderspel plekken

1

Kwaliteit van lokale winkelcentra

1

Kwaliteit voor- en fietspaden. Achterstandswijken opdoeken en mensen niet groeperen in nieuwe wijken.

1

Kwaliteit winkelaanbod

1

Kwaliteit winkels in het Stadshart

1

Kwaliteitsimpuls Dorpsstraat.

1

Laagbouwwoningen voor senioren i.p.v. alleen flats

1

Lawaaioverlast evenementen beperken.

1

Licht in fietstunnels

1

Leefbaarheid achterstandswijken

1

Leefbaarheid niet uit het oog verliezen

1

Leefregels

1

Leegstaande panden

2

Leegstand van winkels in het stadhart.

1

Leegstaande bedrijven en kantoren

1

Leegstaande kantoorpanden

1

Leegstaande kantoren gebouwen

1

Leegstaande winkelpanden

1
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Leegstand

1

Leegstand gebouwen

1

Leegstand kantoren winkelpanden

1

Leegstand panden

1

Leegstand stadshart aan de achterkant van de C&A aanpakken.

1

Leegstand van grote kantoor-/bedrijfsgebouwen

1

Leegstand winkels

3

Leegstand winkels bestrijden

1

Leegstand winkels tegengaan

1

Leegstanden winkelpanden en verlichting stoepen bij van Leeuwenhoek flat

1

Leuk recreatie zwembad

1

Leuke speeltuinen in koophuis buurten echt een totaal verschil met huur buurten

1

Leuke terrassen

1

Levendig

1

Levensloopbestendige woningen op begane grond met tuin.

1

Liefdevol groenonderhoud

1

Liften randstadrail

1

Luchtkwaliteit beter, minder fijnstof

1

Luchtvervuiling door te veel open haarden in een woonwijk

1

Luister naar de mensen

1

Luisteren en handelen naar bewoners omtrent verkeer en veiligheid

1

Luisteren naar bewoners/burgers/inwoners

4

Luxere woningen

1

Maak van woonhart een soort markthal met lokale producten uit het groene hart

1

Mankracht politie

1

Marketen van de Dorpsstraat

1

Marktplein en omgeving Dobbe

1

Mee aandacht voor de stijl van bouwen. Veel wijken hebben een saaie uitstraling door eenvoud.

1

Mee woningen voor jongeren en jonge gezinnen. Minder woningen in het dure segment !!!!

1

Meer moderne woningen voor 60-plussers

1

Meer aandacht sociale woningbouw

1

Meer aandacht voor activiteiten voor ouderen

1

Meer aandacht voor hangjongeren

1

Meer aandacht voor onderhoud wegen in de wijken

1

Meer afvalbakken

1

Meer afvalbakken in straten en parken

1

Meer appartementen voor senioren

1

Meer besteden aan groenvoorziening. Alles wat nu groen is wordt vol gebouwd

1
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Meer betaalbare (< € 150.000) koopwoningen

1

Meer betaalbare 3/4 kamer appartementen

1

Meer betaalbare appartementen voor de groeiende groep van ouderen, dit geeft ruimte voor gezinnen die een

1

gezinswoning willen hebben
Meer betaalbare huizen voor mensen buiten de sociale sector

1

Meer betaalbare woningen bouwen voor senioren

1

Meer betaalbare woningen voor onze jeugd

1

Meer betaalbare woningen voor studenten

1

Meer bewaakte fietsenstalling gelegenheid in Stadshart. Ik mis de verdwenen Bicyclettes nog steeds! Het zal de fiets

1

weer promoten!
Meer bewaakte fietsenstallingen

1

Meer blauw op straat

2

Meer bloemen dragende planten in de groenvoorziening

1

Méér camera‘s tegen vernielingen. Meer prullenbakken. Niet alleen in het uitgaansgebied.

1

Meer cultuur

1

Meer diversiteit in horeca en winkels

1

Meer diversiteit in winkelaanbod

1

Meer duidelijkheid beleid gemeente

1

Meer duurdere appartementen voor ouderen. Dan betere doorstroming

1

Meer en betere groenvoorziening

1

Meer fietspaden, dus laten stoppen en laten overgaan in de doorgaande weg.

1

Meer flatgebouwen maken

1

Meer gelijkvloerse woningen

1

Meer goede huurwoningen

1

Meer groen

3

Meer groen aanbrengen i.p.v. Weghalen

1

Meer groen en minder vandalisme

1

Meer groen en speelplekken in de wijk

1

Meer groen in de binnenstad

1

Meer groen in de oudere wijken

1

Meer groen in het Stadshart

1

Meer groen op de pleinen zoals voor de Hema

1

Meer groen, minder bebouwing

1

Meer groen. En niet iedere grasspriet die nog overleeft hier ook weghalen en huizen planten. Zo lelijk!

1

Meer grote appartementen (laten) bouwen

1

Meer horeca in de wijken

1

Meer huizen voor 2 pers. Huishoudens

1

Meer huurwoningen

1
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Meer huurwoningen rond 1000 euro

1

Meer investeren in groen in de stad

1

Meer jongerenwoningen!!!

1

Meer koopwoningen

1

Meer kroegen

1

Meer luxere winkels

1

Meer natuur en bomen

1

Meer oog voor natuur!

1

Meer openbaar schone Wc’s en minder hondenpoep op straat

1

Meer parkeerplekken

1

Meer politie

1

Meer politie en handhavers

1

Meer politie op straat

1

Meer ruimte voor woningbouw zie vrijstaande woningen die dicht op elkaar zijn gebouwd

1

Meer rust

1

Meer samendoen

1

Meer schaduw door bomen en meer bloemen in het gras

1

Meer seniorenwoningen in de vrije sector in het stadshart

1

Meer sfeer brengen in het centrum

1

Meer sociale huurwoningen. Urgentie voor asielzoekers, kwetsbare mensen en alleenstaanden met kind evenredig

1

verdelen.
Meer sociale woningbouw en geen dure koop of huurwoningen

1

Meer speelgelegenheid in Seghwaert

1

Meer speelplekken voorbovenbouw basisschool en middelbare scholieren

1

Meer speeltuinen

1

Meer starterswoningen

1

Meer stimuleringsmaatregelen voor duurzaamheidsmaatregelen en meer jongerenwoningen.

1

Meer transparantie over besluitvorming met de bewoners rond de buytenwegpark en SnowWorld

1

Meer uitdagende schoolpleinen en speeltuinen in de wijken en betere parkeergelegenheid voor langer parkeren bij

1

de tramstations!
Meer veilige uitlaatmogelijkheden voor honden in o.a. De groenzoom

1

Meer verbindende mountainbike routes door de parken van Zoetermeer

1

Meer verrassing, niet alleén maar grote ketens in het Stadshart, maar geef lokale initiatieven ook een kans

1

Meer verschillende winkels stadshart

1

Meer winkelaanbod in buitenwijken

1

Meer winkels

2

Meer winkels en minder horeca

1

Meer winkels in Noord Hoven

1
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Meer woningbouw voor de steeds grotere groep ouderen (56+)

1

Meer woningen

1

Meer woningen vlak buiten stad

1

Meer woningen voor starters

2

Meer woningen voor starters en jongeren

1

Meer woningen voor starters!!!

1

Meer woningen!!!

1

Meer woonruimte want er is een graat gebrek

1

Meer zwembaden

1

Meer zwembaden. Geen topsportstad meer

1

Meerpolder

1

Mensen in armoede

1

Meer handhavers

1

Meerzicht

1

Milieuverbetering -> klimaat positief als ambitie

1

Minder (ruimte voor) auto‘s

1

Minder aandacht voor Halloween

1

Minder bomen kappen en kwaliteit van het wegdek.

1

Minder buitenlandse cultuur.

1

Minder criminaliteit en vandalisme

1

Minder drempels, meer versmallingen met ernaast doorgang voor fietsers

1

Minder evenementen

1

Minder grijs, meer kleur!

1

Minder hoogbouw

1

Minder hoogbouw >50m

1

Minder hoogbouw in rand centrum

1

Minder horeca

1

Minder horeca stadhuisplein

1

Minder investeren in zinloze projecten als wildwaterbaan en winkelmall

1

Minder rotondes in de stad

1

Minder ruimte voor auto‘s

1

Minder steile verkeersdrempels

1

Minder verkeer in de Muzieklaan

1

Minder wilde plannen van derden ondersteunen, levert alleen verlies op.

1

Minder/geen hoogbouw

1

Miskleunen voorkomen, bv verkoop gem. huis toren, Ze boden niet meer !!!!!

1

Mobiliteit vervoersmogelijkheden voor de minder mobiele inwoners in de stad

1
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Modelvliegveld, waarop de ZLC recht heeft i.v.m. Het bijna veertig jarig bestaan en gedoog van deze vereniging. Het

1

is een schandaal dat de gemeente Zoetermeer door zegge en schrijven één ambtenaar wordt gegijzeld. Opzouten
met die ambtenaar.
Modewinkel

1

Moet aangepakt worden mensen die honden overal uitlaten en niet opruimen

1

Moet meer promotie koen voor groen i.p.v. Stenen in tuinen i.v.m. Wateropvang

1

Mogelijkheid van meer-generatiewoningen

1

Monumentenbeleid

1

Monumentenzorg

1

Mooiere hoogbouw

1

Museum of trekpleister

1

Muzieklaan betere oversteekplaatsen

1

Nachthoreca

1

Nachtleven, in de ruimste zin van het woord

1

Naleving controle parkeerbeleid

1

Naleving verkeersregels (snelheid)

1

Netter groen

1

Nettere omgeving

1

Niet al bestaande monumenten of wat daar ook op lijkt verwijderen uit de woonwijken

1

Niet alles volbouwen!

1

Niet alles volbouwen. Zo zonde dat alles met lelijke bedrijven nieuwbouw wordt gevuld. Beter slimmer gebruik

1

maken van bestaande ruimte en leegstand. Laat groen groen blijven
Niet denken dat je een wereldstad bent, dat ben je niet en hoef je ook niet te worden.

1

Niet te veel de lege plaatsen in wijken bebouwen

1

Niet tegen alle kosten inzetten om een "fietsstad" te worden door overal aan fietsers voorrang te geven

1

Niet volproppen met beton en hoogbouw

1

Niet zoveel hoogbouw.

1

Nieuw openluchtzwembad

1

Nieuwe Riolering in de waterbuurt

1

Nieuwere woningen

1

Niveau verhogend, zoals een echte grote stad waarin ruimte is voor intellect

1

Nog beter, verbinding dorp/ stadshart

1

Nog meer leven op stadhuisplein en betere (horeca)verbinding naar Dorpsstraat. Verder het groen in de stad moet

1

meer en beter
Noordhove winkelcentrumpje

1

Noordkant stadshart

1

Noordzijde station Zoetermeer

1

Normen en waarden naleven. Individualisme en egoïsme tegen gaan.

1
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NS-intercity station

1

Nu niets

1

Nuchterheid: liever geen dure plannen maken voor een groots winkelcentrum over de A12 of een mega game-hal.

1

Omgaan met mensen die te maken krijgen met bouwprojecten

1

Omgang met oudere bewoners

1

Omgeving station leefbaar maken met woningen en winkels en groen bomen.

1

Omgeving station Mandelabrug

1

Onbevooroordeelde, cultureel gevoelige politie/handhaving

1

Ondergrondse afvalbakken uitstekend, frequentie leeghalen verhogen, speciaal de gftbakken. Te vaak vol en dan?

1

Terug of toch maar in de grijze bak.
Onderhoud

2

Onderhoud aan bestrating en opruimen zwerfafval

1

Onderhoud aan fietspaden

1

Onderhoud aan groenvoorzieningen

2

Onderhoud aan stoepen. Zoals het vroeger was en niet zoals nu dat een tegel 3 cm omhoog moet liggen

1

Onderhoud aan straten in de woonwijk

1

Onderhoud aan wegdek in zijstraten

1

Onderhoud aan wegen en bijbehorend groen

1

Onderhoud bestrating en groen

1

Onderhoud bestrating stoepen

1

Onderhoud bruggen en wegen

1

Onderhoud buurtgroen

1

Onderhoud en aanleg fietspaden

1

Onderhoud en schoonhouden van openbare ruimte

1

Onderhoud en uiterlijk van de groenvoorzieningen

1

Onderhoud fiets en voetpaden

1

Onderhoud fietspaden

6

Onderhoud groen

6

Onderhoud groen en wegen en stoepen

1

Onderhoud groen in parken en straten

1

Onderhoud groen, o.a. Bomen die er al meer dan 30 jaar staan en veel overlast geven

1

Onderhoud groenstroken i.v.m. verkeersveiligheid.

1

Onderhoud groenvoorziening

4

Onderhoud groenvoorziening en toezicht overlast

1

Onderhoud groenvoorziening Meerzicht

1

Onderhoud groenvoorziening(en)

5

Onderhoud in Balijbos

1

Onderhoud in diverse wijken.

1
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Onderhoud infrastructuur rond Van Tuyllpark

1

Onderhoud kanten wateren

1

Onderhoud openbaar groen

1

Onderhoud openbare ruimte(s)

3

Onderhoud openbare ruimte (groenvoorziening en zwerfvuil/fietsen)

1

Onderhoud oudere wijken (de Leyens)

1

Onderhoud pad direct achter sportschool Denkers vanaf de rotonde aan de Meerzichtlaan .

1

Onderhoud parken Seghwaert

1

Onderhoud rondom stations

1

Onderhoud sloten en plassen

1

Onderhoud stoepen

1

Onderhoud stoepen in de stad

1

Onderhoud trottoirs

4

Onderhoud trottoirs en groen

1

Onderhoud trottoirs in Meerzicht

1

Onderhoud trottoirs/wegen

1

Onderhoud van alles

1

Onderhoud van het groen

2

Onderhoud van het groen. Kale en lege plekken tussen de heggen

1

Onderhoud van parken en controle op honden(weigeliapark)

1

Onderhoud van reeds aangelegde buurtparken

1

Onderhoud van straten

1

Onderhoud wegen, straten woonwijken en groen

1

Onderhoud Westerpark

1

Onderhoud winkelcentra (Leyens bijv.) En onderwijs

1

Onderhoud. En dan breed. Parken, gebouwen, schoonmaak. Maar ook het onderhoud van mogelijkheden, en dan

1

vooral voor kwetsbare groepen.
Onderhoud/afvalverwijdering van openbare ruimte

1

Onderhoud

1

Onderlinge cohesie

1

Ondersteuning privé-initiatieven

1

Onderwijs en uitgaan voor jongeren

1

Onduidelijke verkeerssituaties voorkomen

1

Onkruid eerder weghalen

1

Onkruid verwijderen

1

Onkruidbestrijding

2

Onoverzichtelijk verkeer

1

Ontbreken openluchtzwembad

1
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Ontsluiting snelweg

1

Ontsluiting van de Zoetermeerseplas voor kleine pleziervaart en de dynamiek van het water verhogen door eilandjes

1

waardoor de biodiversiteit wordt verhoogd.
Ontsluiting via de weg

1

Ontwikkeling toerisme, er is weinig initiatief terwijl veel toeristen hier wel overnachten. Ik zie de mensen ‘s avonds

1

lopen rond Mandela en er is geen initiatief om ze de stad in te trekken. (Bijv. een mooie wandelroute vanaf Mandela
door de stad of richting Balij)
Onvoldoende betaalbare woningen voor ouderen

1

Oog voor een ander

1

Ook in Meerzicht staan te veel flats.

1

Oosterheem-NS-station connectie

1

Oosterheem, hangjongeren in de avond onder de 12 jaar.

1

Op Rokkeveen en oosterheem kunnen de wc wel een opknapbeurt gebruiken

1

Openbaar groen

1

Openbaar groen/sneeuw ruimen in de winter

1

Openbaar vervoer

4

Openbaar vervoer Dorp

1

Openbaar vervoer in bepaalde wijken. Noordhove maar 1 bus???

1

Openbaar vervoer in Noordhove vooral de Schansenbuurt

1

Openbaar vervoer naar Rotterdam

1

Openbaar vervoer richting Rotterdam

1

Openbaarvervoer in de wijk

1

Openbare bestrating

1

Openbare ruimte

1

Openbare veiligheid

1

Openbare verlichting. Het is te donker

1

Openbare voorzieningen

1

Openluchtzwembad

1

Openluchtzwembad (en niet bij van doornenplantsoen)

1

Ophalen huisvuil

1

Ophalen van Plastic Glas etc.

1

Oplossen parkeerprobleem de Leyens/ teleperformance. Enquête klopte niet.

1

Oprit van ikc de Piramide naar Randstadrail

1

Opruimen zwerfvuil

1

Opruimen zwerfvuil op en bij parkeerplaatsen, stallingen en langs wegen en paden

1

Optreden stelselmatige overlastgevers

1

Oranjelaan

1
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Organisatie van activiteiten. Nu is dit elk jaar hetzelfde en weinig vernieuwend. 1 x leuk te bezoeken, maar daarna

1

weet je het wel.
Oude bomen laten staan

1

Ouderenbeleid

1

Ouderenvoorzieningen

1

Ouderenwoningen

1

Ouderenzorg

1

Ov-bereikbaarheid

1

Ov naar het noorden

1

Ov naar Rotterdam

1

Ov naar Rotterdam is moeizaam

1

Ov voor lange afstanden, dus Intercity-stop op station Zoetermeer

1

Overgang van stadshart naar woonhart verfraaien.

1

Overlast

2

Overlast jongeren aanpakken

1

Overlastbestrijding van jeugd

1

Overleg met bewoners

2

Overleg tussen gemeente en bewoners

1

Overzicht in verkeersdrukke locaties, bochten waar je midden in de bocht je stuur moet bijstellen. Onlogische routes

1

voor fietsers.
Palenstein

10

Palenstein, heeft zeer last van criminaliteit denk daarbij aan drugsbendes en enz.

1

Parkeer drempels op 30 km zones

1

Parkeergelegenheid in de wijken

1

Parkeerplekken

1

Parkeerprobleem oplossen. Busjes uit woonwijken weren

1

Parkeeraanbod in de woonwijken

1

Parkeerbeleid

1

Parkeerbeleid in de binnenstad

1

Parkeerbeleid in woonwijken

1

Parkeerbeleid Rokkeveen moet op de schop

1

Parkeergelegenheden in de wijken

1

Parkeergelegenheid in de oudere wijken

1

Parkeergelegenheid in de wijken

1

Parkeergedrag in Oosterheem

1

Parkeerplaatsen

2

Parkeerplaatsen in de wijken

1

Parkeerplaatsen voor auto‘s

1
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Parkeerplaatsen Zomenbuurt. Veel ouderen hadden 25 jaar geleden geen auto en nu wel. Dus veel te weinig

1

parkeerplaatsen nu.
Parkeerplekken bewoners

1

Parkeerplekken in de woonwijken (Leyens)

1

Parkeerproblematiek in de wijken

1

Parkeervoorzieningen (Rokkeveen)

1

Parkeervoorzieningen cultuurpodium boerderij

1

Parken en perken en bestrating

1

Parkeren

8

Parkeren bij bus en randstadhaltes

1

Parkeren bij ns stations.

1

Parkeren Buytenwegh vooral Mendelssohnrode

1

Parkeren gratis maken

1

Parkeren in de omgeving Spazio, dat is inmiddels een groot probleem

1

Parkeren in de schouwenbuurt weer gratis

1

Parkeren in de wijk Rokkeveen

1

Parkeren in de woonwijken. Oosterheem

1

Parkeren in oudere wijken als Meerzicht

1

Parkeren voor de bewoners met name bij racketcenter de Leyens

1

Parkeren woonwijken

1

Participatie

1

Per wijkbewoners betrekken bij investeringen in groen/uitlaatgebieden.

1

Plaats voor parkeren in woonwijken waar ook kantoren zijn

1

Plannen rond Afrikaweg

1

Planning van werkzaamheden

1

Planten van nieuwe bomen

1

Plantsoenendienst heeft geen luchtwegbescherming bij maaien

1

Plas van Poot beschermen

1

Plastic afvalscheiding

1

Plastic en verpakkingen ophalen i.p.v. Elke keer mee naar het winkelcentrum te moeten nemen en het daar in de

1

bak te doen
Plasticafval container

1

Platanen toppen om zonnepanelen mogelijk te maken

1

Plein achter stadshuis

1

Plek rond station Driemanspolder

1

Plekken voor het stallen van fietsen buiten fietsenstalling

1

Podia: mogelijkheden voor muziek/cultuur.

1

Politie

1
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Politieaanwezigheid in de woonwijken in de avond en nacht.

1

Politie te weinig aanwezig c.q. mankracht

1

Politietoezicht bij de winkelcentrums

1

Politietoezicht

1

Prestigeprojecten starten: denk aan the Mall, het nieuwe zwembad enz.

1

Prettig om te wonen voor "iedere beurs"

1

Preventief onderhoud

1

Prijs woningen en toewijzing aan net bovenmodale groep: Openbaar groen en donkere, onveilige plekken

1

Privégroen "overwoekerd" vaak wandel en fietspaden, is onveilig.

1

Probleemwijken

1

Prullenbakken en afvalbakken vooral in de binnenstad

1

Randstadrail in de wijk Rokkeveen

1

Randstadrailverbinding naar Rotterdam

1

Recreatie bijv. Een vliegveld voor de vliegclub

1

Recreatiemogelijkheden, bijvoorbeeld (buiten-)zwembad

1

Recreatie Zwembad aanleggen

1

Recreatief openbaar zwembad

1

Recreatief Zwemmen (binnen bad)

1

Recreatiezwembad

1

Recyclingopties voor huizen zonder eigen afvalbakken

1

Rekening houden met ouderen

1

Respect

1

Reuring

1

Riolering in Dorp

1

Rondom Bouwhof

1

Rookverbod in geheel Zoetermeer

1

Rotonde Willem Dreeslaan auto‘s, fietsers en voetgangers je komt ogen te kort om veilig door te steken

1

Rotondes

2

Rotzooi opruimen

1

Ruimte voor fietsers op de openbare weg d.m.v. rode fietsstroken zoals op de parkdreef.

1

Ruimte voor natuur

1

Rust

1

Rust en orde, handhaving

1

Rust en veiligheid in oosterheem

1

Saamhorigheid

1

Samenspraak

1

Samenspraak echt inhoud geven

1
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Samenspraak moet beter, open onderwerpen en geen gesloten onderwerpen waar al een mening over bestaat

1

binnen het college. De vraag naar onze mening is veel te veel ingekaderd, weinig breedte in opvatting en mening
mogelijk
Samenwerking met directbetrokkenen bij aanpassing in de omgeving

1

Schaatsbaan en zwembaden

1

Scherper op de uitgaven letten.

1

Schone lucht bijv. Europaweg

1

Schoolpleinen ‘s avonds en ‘s nachts níét aantrekkelijk maken als ontmoetingsplek

1

Schoonhouden fietspaden in de winter

1

Schoonhouden omgeving winkelcentra

1

Schoonhouden parken en paden

1

Schoonhouden van de leefomgeving

1

Schoonhouden van de openbare plaatsen, zoals rondom winkelcentra en RR-stations

1

Schoonmaak

1

Schuine parkeervakken bij wc de vlieger en dan éénrichtingsverkeer. Er gebeuren daar veel ongelukken/ botsingen

1

Schuldhulpverlening centraliseren

1

Seghwaert speeltuinen

1

Seniorenwoningen

5

Seniorenwoningen in Zoetermeer

1

Seniorenwoningen i.v.m. De toenemende vergrijzing!

1

Seniorenwoningen met tuin(tje)

1

Serviceflats voor ouderen

1

Sfeer

1

Sfeer in de binnenstad

1

Sfeer in stadshart krijgen

1

Sfeervoller stadshart, ingezette verbeteringen zijn echt top!

1

Situering Leisure t.o.v. OV/parkeren (bijv. Silverdome, slecht aangegeven vanaf A12... Je ziet het liggen, maar hebt

1

als buitenstaander géén flauw idee hoe je er moet komen...)
Slechte iov-verbindingen met Amsterdam en Rotterdam

1

Snelheidsbeperking in de ontsluitingswegen (Rokkeveen) bijv. Snelheid naar 30km i.p.v. 50km

1

Snoei eens wat minder en als er gemaaid en gesnoeid wordt doe het dan deskundig en niet door het stelletje

1

milieucriminelen wat het nu doet
Sociale cohesie

4

Sociale cohesie in de stad en wijzen/ondersteunen op/bij eigen verantwoordelijkheid voor bijdrage aan nette

1

stad/buurt
Sociale controle

1

Sociale diversiteit

1

Sociale woningaanbod verhogen

1
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Sociale woningbouw

3

Sociale woningen

2

Sociale woningverhuur

1

Sommige fietspaden eindigen zomaar pardoes op de autoweg, zoals op de Ruimtebaan thv Lommerbaan (een doorn

1

in m.n. oog toen de kinderen nog klein waren!) En op de Gaardedreef thv de parkdreef en het buurtcentrum kunt u
van de brede stoep/het plantsoen dan niet een fietspad maken?
Sommige gebouwen zijn niet mooi, terwijl ze wel tussen mooie/oude stukken in staan.

1

Sommige onveilige punten op straat in Rokkeveen qua straatonderhoud, slecht verlicht en groenonderhoud

1

waardoor het er armoedig uitziet en gevaar kan ontstaan voor mensen.
Speelgelegenheid

1

Speelgelegenheid in het stadshart

1

Speelplaatsen en een goede controle op honden in verboden gebieden

1

Speelplekken

1

Speelplekken voor kinderen in Seghwaert

1

Speeltuin voor de kinderen Karel doormanlaan heeft niks.

1

Speeltuinen

2

Speelvelden voor kinderen. Dat moet niet ten koste gaan van woningbouw. Een grasveld waarop ze kunnen

1

voetballen etc. Dat zou op mee plekken mogen.
Speelvoorzieningen voor kinderen, complete inzameling aan huis van gescheiden afval

1

Sportaccommodaties

1

Sporten

1

Stadhuisplein

1

Stadhuisplein, triest om te zien dat alle horeca op elkaar lijkt, een brij van hetzelfde

1

Stadscentrum

2

Stadscentrum moderniseren

1

Stadse uitstraling in centrum

1

Stadshart

19

Stadshart = vreselijk!!!

1

Stadshart groener maken, meer specialistische winkeltjes, miss pop-ups voor voeding ed.

1

Stadshart moet beter met minder leegstand en luisteren en handelen na goede ideeën van inwoners

1

Stadshart, niet meer van deze tijd

1

Stadshart, nog meer horeca en ervoor zorgen dat er geen lege winkelpanden komen

1

Stadshart: opvullen lege panden.

1

Stadshart. Dat is geen echt centrum of binnenstad maar een winkelcentrum waar het louter draait om handel,

1

verkopen, business. Het voelt niet als een stadshart, als het hart van de stad. Je ziet er nauwelijks wie er wonen in
deze stad, alleen commerciële gevels. Creëer meer openbare ruimtes met publieke functies, laat Zoetermeerder
meedenken of actief meedoen met de inrichting van het stadshart
Stadspark

2
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Starters eengezinswoningen, dus een normale prijsklasse in plaats van nieuwbouw van ruim 3 ton

1

Starterswoningen in diverse prijsklassen

1

Station

1

Station/Nelson Mandela

1

Stenen stadshart

1

Stoepen bij hoekhuizen schoon en onkruidvrij

1

Stoepen in Noordhove (vooral fietspad en asfalt Gropiuslijnparkje

1

Stoplichtenbeleid

1

Stoppen auto pesten, doorstroom tussen de wijken

1

Stoppen met boomkappen

1

Stoppen met de vele verkeersborden en aandacht voor duurzaam beleid m.b.t. lichtvoorziening van lantaarnpalen

1

(in avond /nacht meer dimmer o.i.d.)
Stoppen met grote prestigeprojecten zoals Woonmall, World water dream

1

Stoppen met stedenbanden Jinotega en Nitra, daar is gemeentegeld niet voor bedoeld

1

Stoppen met zinloze initiatieven (grote ijsbaan in prisma, floriade (op prismalocatie), chinees themapark, Outlet mall

1

etc. etc.)
Straatverlichting. Meer en beter licht

1

Starters woningen en ouderenwoningen

1

Te veel huizen op elkaar, bijvoorbeeld nieuwe straten aan Zegwaartseweg vind ik niet mooi en onbegrijpelijk

1

Tegengaan verpaupering

1

Terrasje pakken met kinderen door plaatsen speeltoestellen in zicht

1

Terugdringen van lege kantoorruimte. Verbouw deze tot woningen

1

Terugdringen van vuurwerkoverlast

1

Toe en afrit A12 nabij Mandelabrug

1

Toegang oosterheem winkelcentrum Thomas Moorelaan

1

Toegankelijkheid DIF, geen voetpad langs Bleiswijkseweg

1

Toegankelijkheid van winkels en omgeving Petuniatuin.

1

Toerisme

1

Toezicht

1

Toezicht op straat

1

Topsport

1

Transparantie

1

Trein overgang Stationsweg

1

Treinstation, maak deze beter bereikbaar en zorg dat er (vaker) intercity‘s stoppen

1

Treinverbinding

1

Treinverbinding naar Utrecht

1

Trekken van mensen naar de activiteiten

1

Trottoir en randen

1
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Trottoir(s)

2

Uit- en inval verbinding richting Leiden

1

Uitbreiding openbaar vervoer

1

Uitgaan

2

Uitgaan voor jongeren

1

Uitgaansgelegenheden

1

Uitgaansgebied dorpsstraat

1

Uitgaansgelegenheden voor jonge mensen (discotheek) + bruine cafés voor een wat ouder publiek

1

Ouderen zorg en jeugdzorg.

1

Vaker bladeren vegen met wagens

1

Van Tuyllpark met zwembad en DWD

1

Van Tuyllpark

3

Van Tuylpark, locatie rondom Silverdome en voormalig DSO-terrein

1

Variatie winkels. Teveel van hetzelfde dicht bij elkaar

1

Variëteit van het winkelaanbod in de hele stad

1

Veel meer woningbouw

1

Veiligheid, buurtpreventie

1

Veilig fietsen

1

Veiligheid
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Veiligheid. Meerzicht

1

Veiligheid (er is wat weinig politie)

1

Veiligheid fietsers met name rondom akkerdreef

1

Veiligheid fietspaden die wegen kruizen

1

Veiligheid in enkele wijken

1

Veiligheid in het algemeen

1

Veiligheid in Meerzicht

1

Veiligheid in Palenstein

1

Veiligheid meer blauw op straat

1

Veiligheid op stations

1

Veiligheid op straat

2

Veiligheid op straat in Oosterheem (met name ‘s avonds)

1

Veiligheid op straat, aanpak kleine criminaliteit. Zoetermeer verloedert.

1

Veiligheid voor fietsers en risico ‘s door elektrische fietsen

1

Veiligheid voor fietsers op de weg

1

Veiligheid wegennet

1

Verbeter de leefbaarheid in zwakke woonwijken zoals Palenstein. Omgeving van het Croesinckplein is verwaarloosd:

1

wordt blijkbaar niet regelmatig schoongehouden. Winkelcentrum daar ziet er verwaarloost uit. Probeer de
leefomgeving te verbeteren in de hoop dat bewoners zich socialer en positiever zullen opstellen
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Verbinding dorp-stadshart

1

Verbinding Dorpsstraat/stadshart

1

Verbinding met Dorpsstraat

1

Verbinding naar Rotterdam

1

Verbinding station met Stadshart

1

Verbinding woonhart, stadshart en dorpsstraat

1

Verbondenheid tussen bewoners

1

Verdraagzaamheid

1

Verduurzaming

1

Verkeer

1

Verkeer in de wijken.

1

Verkeer in het algemeen

1

Verkeer rondom centrum beter reguleren

1

Verkeersdoorstroming binnenstad

1

Verkeersveiligheid

1

Verkeersaanduidingen zijn puur slecht

1

Verkeersbeleid rond scholen, beperken overlast.

1

Verkeersdoorstroming

1

Verkeersdoorstroming bij de stoplichten centrum west

1

Verkeersdrukte in de stad

1

Verkeershandhaving, 2 lijnen: 1) handhaving (het krioelt van fietsen op de stoep) en 2) doorstroming (je staat met

1

de auto eindeloos voor stoplichten zónder kruisend verkeer)
Verkeersinrichting

1

Verkeerskruispunt bij winkelcentrum/gezondheidscentrum Seghwaert

1

Verkeersregels handhaving

1

Verkeerssituatie kruising Engelandlaan- J.L. van Rijweg

1

Verkeerssituatie winkelcentrum Oosterheem. In een bocht naar het winkelcentrum, terwijl er fietsers en

1

voetgangers moeten oversteken?
Verkeersveiligheid

3

Verkeersveiligheid (hoge snelheid, negeren verkeerslichten)

1

Verkeersveiligheid rond om scholen

1

Verkeersveiligheid, huftergedrag aanpakken

1

Verkeersvoorzieningen

1

Verkeersveiligheid vooral rondom rotondes

1

Verlichting

1

Verlichting (fiets)paden

1

Verlichting in parken

1

Verlichting in parken Oosterheem, extra toegangsweg naar n209 vanuit Oosterheem.

1
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Vermaak

2

Vermaak voor 4+

1

Vermaak voor jongeren.

1

Vermindering verkeerslawaai langs de hoofdwegen voor de aanliggende woningen

1

Vernielingen beter aanpakken.

1

Verpauperde kantoorgebouwen bij station Driemanspolder

1

Verpaupering tegen gaan

1

Verpaupering van oude(re) wijken

1

Verspreidde horeca en kleinschaliger

1

Verspreiden sociale huurwoningen

1

Verspreiding van sociale huurwoningen

1

Verwijderen zwerfafval

1

Verzorging openbare ruimte

1

Vieze straten

1

Visie op wonen

1

Visserij in Zoetermeer

1

Voetgangers hebben in vergelijking tot fietsers vaak niet de ruimte om naast elkaar te lopen en moeten om

1

lantarenpalen slalommen zeker vervelend voor moeders met kinderen en ouderen samen
Voetpaden beter betegelen

1

Voetpaden in de wijken (vooral Meerzicht)

1

Voetpaden, op en afrit gehandicapten

1

Voldoende parkeerplaatsen in de nieuwbouw wijken

1

Voldoende parkeerplaatsen

1

Voorkom leegstand van winkels

1

Voorkomen van vervuiling

1

Voorziening zwemwater in zomer!!

1

Voorzieningen/vermaak voor tieners

1

Vrij zwemmen

1

Vrijere regels voor eigen initiatieven, verbouwingen, shopje starten vanuit huis, etc.

1

Vuil in openbare groen

1

Vuurwerk ellende soms al vanaf september

1

Vuurwerkoverlast

1

Vuurwerkverbod

1

Vuurwerkvrij geheel Zoetermeer

1

Warande

1

Wc-petuniatuin

1

Weesfietsen verwijderen en ook doen

1

Weren van bedrijfsauto ‘s in woonwijken

1
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Werken aan imago, identiteit en aantrekkingskracht "stadsmensen"

1

Werkgelegenheid

1

Werkzaamheden tunnelbak niet afsluiten maar 2 richting verkeer in de andere

1

Wijk Seghwaert

1

Wijk verloedering. Buytenwegh

1

Wijken gezelliger aankleden

1

Wijkgroen

1

Wijkindelingen

1

Wijkwinkelcentra zoals bijvoorbeeld in Rokkeveen

1

Winkelaanbod

2

Winkelaanbod binnenstad

1

Winkelaanbod in stadshart

1

Winkelaanbod stadshart: minder grote landelijke ketens en meer variëteit door meer mogelijkheden te bieden aan

1

zelfde ondernemers
Winkelcentra in de ijken zijn vaak verouderd en onaantrekkelijk

1

Winkelcentra in de wijk

1

Winkelcentrum - kleine aanbood van goede kwaliteit winkels

1

Winkelcentrum de Leyens

1

Winkelcentrum Leidschewallen: stoeptegels ongelijk, volle prullenbakken, troep op straat, ik zie nooit handhaving

1

i.v.m. met toch fietsen, en wat is de functie van de coffeeshop daar??? Zie nooit iemand. Dekmantel?? Ik woon 35
jaar in Seghwaert maar de wijk holt achteruit. Over de Weteringdreef wordt zeer regelmatig veel te hard gereden.
Stoepen zij vies (hondenpoep, afval bij milieueiland daar naast de containers wordt gezet. Jammer
Winkelcentrum Meerzicht, dat is verouderd.

1

Winkelcentrum Noordhove

1

Winkelcentrum Seghwaert

1

Winkelcentrum Vijverhoek

1

Winkelstraat in het dorp

1

WMO

1

Wmo -vooral voor jonge mensen met een handicap -oudere mensen hebben over het algemeen al een goed leven

1

achter de rug
Woningaanbod tegen normale prijzen

1

Woning voor 30+ mensen

1

Woning voor de echtgescheiden partners

1

Woningaanbod

7

Woningaanbod algemeen en vooral voor de jongeren het aanbod vergroten!

1

Woningaanbod starters

2

Woningaanbod voor de oorspronkelijke pioniers die nu 60+ zijn: kernwoorden hierbij kwaliteit en diversiteit

1

Woningaanbod voor lagere inkomens

1
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Woningaanbod voor starters

1

Woningbouw

3

Woningbouw in Zoetermeer moet gericht zijn op Zoetermeerders en niet ALLEEN VOOR BUITENLANDERS, die hier

1

álles krijgen. Zoetermeer IS VOOR ZOETERMEERDERS in eerste instantie.
Woningbouw voor alleenstaanden vanaf 25 jaar

1

Woningbouw voor starters

1

Woningen

2

Woningen bouwen voor mensen zonder kinderen die ook graag een eengezinswoning willen i.p.v. nu een 2 a 3

1

kamer kippenhok voor de maximale huur!!
Woningen rondom Bleizo en station Zoetermeer

1

Woningen voor de 30-plussers

1

Woningen voor gehandicapten

1

Woningen voor jonge ouderen

1

Woningen voor jonge starters!!!!!!!

1

Woningen voor jongeren

1

Woningen voor jongeren en starters

1

Woningen voor jongeren tot 30 jaar

1

Woningen voor kleine budgetten en/of kleine huishoudens

1

Woningen voor middeninkomens

1

Woningen voor ouderen

3

Woningen voor ouderen waar ze hun scootmobiel en rollator voor de deur kwijt kunnen en niet 50 a 80 meter

1

verder dan hun eigen deur!!!!
Woningen voor starters

2

Woningen voor starters/ jongeren

1

Woningnood

2

Woningvoorziening

1

Woongeleenheid voor minder verdienenden

1

Woonhart

3

Woonhart mist alles. Opheffen

1

Woonlocaties voor mensen met een (geestelijke)beperking.

1

Woonomgeving boven schoolomgeving

1

Woonomstandigheden voor degenen die in het stadshart (moeten) wonen

1

Woonruimte

1

Woonruimte in centrum voor 50+

1

Woonruimte in een groene omgeving

1

Woonwagenkampen

1

Woonwijken verkeersluwer

1

Zebrapaden doortrekken over fietspad

1
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Zichtbaar toezicht door politie.

1

Ziekenhuis (pand zelf)

1

Zoetermeer moet stoppen met groeien

1

Zonnepanelen nieuwbouw

1

Zorg

1

Zorg voor mensen met autisme

1

Zorg voor minstbedeelden

1

Zorg, woningbouw en duurzaamheid

1

Zorgen voor continuïteit van de middenstand

1

Zwembad(en)

23

Zwembad/ Van tuyllpark

1

Zwembad aanbod

1

Zwembad en speeltuintjes

1

Zwembad het keerpunt

1

Zwembad met attracties als glijbaan

1

Zwembad over de 100000 bewoners en geen mogelijkheden voor vrij zwemmen. Winkelcentrums in wijk Seghwaert

1

opknappen. Prullenbakken langs wandelpaden plastic vuilcontainer of statiegeld op plastic.
Zwembad recreatie. Zoetermeerders gaan nu naar de buurgemeente om te zwemmen met kinderen of individueel.

1

Dat vind ik niet kunnen bij een stad als dit!
Zwembad terugkopen, wijkactiviteiten in buurtcentra, rommel op straat: vrijwilligers hiervoor aanstellen en belonen

1

Zwembad uiteraard, te gek voor woorden dat dat verkocht is en nu staat te verkommeren

1

Zwembad voorzieningen

1

Zwemgelegenheid

1

Zwemrecreatiegelegenheden

1

Zwemvoorzieningen (open lucht)

1

Zwemvoorzienningen!

1

Zwemwater

1

Zwerfkatten

1

Zwerfafval

2

Zwerfafval tegengaan

1

Zwerfafval voorkomen en opruimen

1

Zwerfafval voorkomen en opruimen (bijvoorbeeld in de buurt van ondergrondse afvalcontainers)

1

Zwerfvuil

4

Zwerfvuil opruimen

2

Zwerfvuil opruimen door bijv. Plaatsing prullenbakken

1

Zwerfvuil voorkomen/verwijderen

1

Zwerfvuil. Met name rond centrale papier en plastic bakken.

1
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2.6

Tabel 6.

Plek waar we vanaf moeten blijven
Nadat de respondenten hebben kunnen aangeven wat echt beter kan is hen gevraagd aan de te
geven van welke plek in Zoetermeer we echt af moeten blijven en waarom.
Plek in Zoetermeer waar echt vanaf gebleven moet worden en de eventuele reden waarom

Genoemde plek

Reden waarom:
Zoetermeer is een nieuwbouwstad dus na een tijd heeft alles een update nodig. Wel een
dat efficiënt en beter is en geen stap achteruit

-

Ik ben nergens heel erg aan gehecht

(Sport)parken

Ontspanning, sport, natuur
Elke plek behoeft aandacht
Rare vraag, antwoord hangt af van de plannen voor die plek.

? Behoud het groen
Je kan niet van iets afblijven omdat alles regelmatig voor verbetering in aanmerking komt.
Afrikaweg
Al het groen
Al het groen
Al het groen in Zoetermeer

Er mag naar mijns inziens geen groen meer verdwijnen er is al zo weinig Kijk naar de
toekomst.
Omdat de nadruk moet liggen op het in standhouden van een leefbare planeet en dus ook
een leefbare stad.

Al het groen.

Er wordt steeds meer weggehaald en er komt bijna niets voor terug.
Ik woon in de wijk Rokkeveen. Een hele mooie wijk met veel groen. Om die reden zijn we
er gaan wonen. En nu wordt het groen volgebouwd met woningen, waaronder hoogbouw.
Een zeer kwalijke beslissing. Zoetermeer is in de jaren 70 en 80 zeer negatief in de
aandacht gekomen door o.a. de enorme bouw van flats in Palenstein. We hebben nu de
naam van een groene en culturele gemeente. Moeten we dat echt willen veranderen?

Al t groen

Er verdwijnt te veel

Alle groen

Brengt rust als je dat nodig hebt
We hebben natuur/groen nodig om de lucht zuiver te houden. Er is steeds meer verkeer in
en om Zoetermeer
Ik dacht in een dorp te komen wonen maar is inmiddels een stad. Zonde om. Og mee
groen op te geven.

Alle groen
Alle groengebieden. Oud weghalen en op
deze plaatsen vernieuwen
Alle groen in en rond Zoetermeer
Alle groenvoorzieningen en alle
parkeerplekken

Alle groene plekken

Er wordt al te veel gebouwd.
Groen is nodig i.v.m. waterafvoer, dieren en ontspanning van mensen. Parkeren is een van
de redenen waarom wij blij zijn dat we hier wonen
In Zoetermeer is het heel erg veel kaler geworden. Veel kap van bomen, te veel steen en
beton. Zoetermeer moet weer groen - als in natuur, niet zozeer duurzaamheid - worden.
Natuur in de stad moet beter gefaciliteerd, ontwikkeld en beschermd worden. En: de
vertegeling van tuinen moet gestopt worden. Dat is echt heel schadelijk voor de natuur.

Alle groene plekken
Alle groene voorzieningen, toegankelijk
voor alle bewoners

Rust en speelplekken voor hedendaagse en toekomstige inwoners.
Er zijn heel veel plekken voor mensen, goed ter been en zonder geestelijke beperkingen.
Maak de rest nog mooier en volledig toegankelijk.

Alle groenvoorzieningen

-99

Alle groenvoorzieningen

Levensbelang

Alle natuurgebieden!

Koester het groen wat we hebben!!

Alle parken

Dat geeft het gevoel van ruimte nog in Zoetermeer

Alle parken

De parken zijn de longen van de stad. Vooral niet weghalen.

Alle parken

Laat de parken parken blijven
Natuur en groen is belangrijk, het houdt de bevolking gezond, zuiver lucht, beperkt
temperatuurstijging bebouwd gebied en werkt als waterberging

Alle parken
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Alle parken
Alle parken
Alle parken

Alle parken en groenvoorzieningen

Omdat je daardoor toch wat natuur kunt snuiven, ook al woon je in de stad en ben je niet
zo mobiel.
Parken zijn belangrijk voor het groen en de kwaliteit van leven en recreatie. Kan altijd
verbeterd worden, maar moet zeker niet minder worden
Alle parken en groenvoorzieningen zijn hoognodig om de stad leefbaar te houden. Mensen
kunnen daar even heerlijk wandelen of op uitkijken. Belangrijk voor jong en oud, voor
iedereen.

Alle parken, en speeltuintjes.
Alle parken, groen
Alles is aan verbetering toe!
Alles wat groen is

-99
Er komt steeds minder groen
Er is weinig onderhoud qua groen en veel te veel hoge bomen en niemand om de bladeren
te verwijderen!

Alles wat groen is moet groen blijven

Groen ademt rust, geeft zuurstof aan het leven
Een van de charmes van Zoetermeer is het vele groen. Hou dit vast en investeer in
onderhoud en uitbreiding

Alles wat nu groen is

Ik zie geen enkele noodzaak om Zoetermeer uit te breiden

Alles wat nu natuur is
Authentieke hart van Zoetermeer
(Dorpsstraat)

Er is al zo weinig, dan maar geen bewoners erbij, zo simpel is het
Dat is de ziel van de stad, die verwijst de historie van Zoetermeer, essentieel voor de
identiteit van Zoetermeer.

Balij

Groen

Balijbos

Behoud natuurschoon

Balijbos

Groen en recreatie erg belangrijk

Balijbos

Omdat we groen nodig hebben om te leven

Balijbos

Unieke groenplek die rust en ruimte geeft

Balij

Goede balans tussen natuur en wonen

Balij bos en Floriade park

Is persoonlijk reden waarom ik woon waar ik woon

Balij en buytenpark

Omdat hier op 2 heel verschillende manieren het groen goed is.

Balij, noord Aa

Stukje natuur dicht bij de grote stad

Balijbos

Absoluut noodzakelijk voor een rustmoment

Balijbos
Balijbos

Balijbos, de ruimte, de natuur en rust voor wandelaars en fietsers
Balijbos, westerpark en noord Aa zijn gebieden van groen en natuur wat Zoetermeer zo
aantrekkelijk maakt.

Balijbos

Behoud van groen

Balijbos

Bouwplannen gemeente vaak lelijk en slecht

Balijbos

Deze plek moet groen blijven: in de randstad is al zo weinig rust en natuur

Balijbos

Dit is een uniek stuk natuur

Balijbos
Balijbos

Dit is een van de rustgevende locaties, mensen hebben dit hard nodig
Een mooi stuk natuur waar de provincie nog niet zo lang geleden windmolens wilde
plaatsen. Geen goed idee.

Balijbos

Een uitstekend recreatiegebied voor de inwoners van Zoetermeer en omstreken.

Balijbos

Een van de mooiste natuurgebieden

Balijbos

Een van de weinig echt stukjes groen

Balijbos

Enige stukje coherent groen bij Zoetermeer

Balijbos

Er geen woningen mogen komen.

Balijbos

Groen in Zoetermeer is erg belangrijk

Balijbos

Groene buffer moet blijven
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Balijbos

Groene buffer tussen stedelijke bebouwing

Balijbos

Grote groenstrook tussen de steden is uitermate geschikt om te ontspannen

Balijbos

Heerlijk rustige plek in drukke regio

Balijbos

Heerlijk rustpunt om te wandelen.

Balijbos

Heerlijk wandelen met de hond en nu nog de paden herinrichten
Het Balijbos is een groen toevluchtsoord voor Rokkeveen-West dat bedreigd wordt door
intensivering van de woningbouw
Het enige stukje bos in Zoetermeer. Leuk voor kinderen. Helaas niet geweldig
onderhouden.

Balijbos
Balijbos
Balijbos
Balijbos

Het groen in/om de stad is zo belangrijk om de inwoners te laten recreëren.
Het groen mag best wat wilder worden om een echt bos te worden in plaats van een groot
park

Balijbos

Het is de charme van een natuurgebied in je achtertuin terwijl je in de stad woont.

Balijbos

Het is een onvermoed mooi natuurgebied geworden tussen delft en Zoetermeer

Balijbos

Het is ideaal om even uit de drukte te kunnen wandelen in de natuur, zo vlak om de hoek.
Ik las dat uit bezuinigingsoverweging hieraan geen verder onderhoud zal plaatsvinden. wat
zijn de consequenties hiervan?

Balijbos
Balijbos

Balijbos

Is zo prachtig en rustig.
Leuk stuk natuur waar prettig gerecreëerd kan worden. Jammer dat er te weinig geld heen
gaat om goed te worden onderhouden
Leuke plek om te wandelen, fietsen. Geldt tevens voor andere parken/bossen. Daarbij acht
ik het waardevol voor de aantrekkelijkheid van de gebieden dat er ook aanvullende
voorzieningen aanwezig zijn. Denk aan kleinschalige horeca aan de randen, maar ook een
‘kinderboerderij ‘als ‘t Geertje en een Stadsboerderij. Door meerdere zaken als deze aan te
bieden, verhoogt de aantrekkelijkheid van het gebied voor bezoekers/recreanten.

Balijbos

Mensen moeten af en toe in redelijke rust in de natuur kunnen verblijven.

Balijbos

Mijn ‘achtertuin’

Balijbos

Mooi bos, mooi stuk natuur

Balijbos

Mooi gebied voor mens en dier

Balijbos

Mooi stukje natuur. Belangrijk voor ontspanning

Balijbos

Mooie plek om te wandelen en rust te vinden binnen Zoetermeer

Balijbos

Natuur is noodzakelijk voor zuurstof, rust en ontspanning

Balijbos

Niet te veel huizen bouwen rondom deze natuurgebied.

Balijbos

Balijbos
Balijbos

Omdat je daar heerlijk kan wandelen

Balijbos

Plek voor rust en recreatie

Balijbos

Prachtige uitloop van de stad. Geeft rust

Balijbos

Prima natuurgebied zo

Balijbos

Rust, ruimte en natuur moeten blijven bestaan in een overvolle stad.

Balijbos

Balijbos

Rustpunt in Rokkeveen
Samen met de aangrenzende groenstroken tot en met de Delftse Hout wandelend en
fietsend een gebied waarin de Zoetermeerder zijn broodnodige lichamelijke beweging kan
uitvoeren zonder al te veel gemotoriseerd verkeer tegen te komen.

Balijbos

Schitterend stuk natuur waar inwoners tot rust kunnen komen

Balijbos

Stuk aangelegd natuur dat behouden moet worden

Balijbos

Stukje recreatie in een stad waar je even kan onthaasten.

Balijbos

Uitgaansplek voor de hond
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Balijbos

Uitgestrekt gebied voor velerlei activiteiten in de "natuur".

Balijbos

Uniek deel van het groene hart

Balijbos

Uniek stuk bos in Zoetermeer

Balijbos

Uniek stukje natuur

Balijbos

Unieke wandelplek voor mij en mijn hond

Balijbos

Vlak bij toch groen

Balijbos

Voor elk wat wils en heerlijke omgeving.

Balijbos

Zo mooi daar dus mooi zo laten als het is

Balijbos

Zou zonde zijn als hier woningen of bedrijven komen

Balijbos en floriade

Prachtig in Rokkeveen geïntegreerd

Balijbos en Noord Aa

Het zijn 1 van de weinige plekken waardoor ik Zoetermeer zo een fijne stad vind.
Stuk natuurgebied wat er toedoet. Als het tenminste wordt onderhouden door de
gemeente.

Balijbos en omgeving
Balijbos en westerpark
Balijbos omdat dit het enige stukje natuur
is in een totaal verstedelijkt gebied

Mooie gebieden voor natuurontwikkeling

Balijbos, florapark en landschapstuin

Balijbos/park

Voor mij is rust, ruimte en goede groenvoorziening erg belangrijk. Wordt dit aangetast dan
is dat voor mij een reden om hier weg te gaan.
Omdat na 4 jaar afsluiting van 1 brug wel is gebleken dat als er dan actie ondernomen
wordt ze veel te ver doorslaan!

Balijhoeve

Natuur

Balijbos/kinderboerderij

Balijbos

Bebouwing willem-dreeslaan oosterheem

Ik begrijp dat er nu braakliggend terrein is op bepaalde plekken in oosterheem (waar
voorheen Hoogvliet stond maar vind het onnodig dat dit ook nog wordt bebouwd. Er is
voldoende woningaanbod.

Benthuizerplas

Mooi stuk water en natuur voor je deur

Benthuizerplas
Benthuizerplas en de Noord Aa

Het is een fijn recreatiegebied

Bentwoud

Belangrijk groengebied.

Bentwoud

De enige plek waar het nog écht rustig is …

Bentwoud

Dit gebied is kennelijk ideaal voor velen, het is veelal druk.

Bentwoud

Druk op woningbouw mag niet ten koste gaan van groen rond de stad.

Bentwoud

Een mooi stukje natuur in volle ontwikkeling. Mag zelfs iets meer zijn.

Bentwoud

Een nog in ontwikkeling zijnde bosrand

Bentwoud

Er is al te weinig groen

Bentwoud

Het enige groene deel voor recreatie

Bentwoud

Laat het natuurschoon daar groeien zodat het een nog mooiere plek wordt voor recreatie

Bentwoud

Mooi gebied dat zich met vogels en recreatie uniek maakt en aan het groeien is.

Bentwoud

Mooie rustige verblijfplaats voor wandelaar en fietser

Bentwoud

Natuur behouden is nuttig voor volgende generaties

Bentwoud
Bentwoud

Omdat het er heerlijk wandelen is

Bentwoud

Omdat het zo mooi is.

Bentwoud

Prachtig en rustgevend: verbeterpunten zijn wel looppaden en verlichting
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Bentwoud

Rust en ruimte is ook belangrijk

Bentwoud

Supermooi gebied om te lopen/ fietsen etc.

Bentwoud

Bentwoud

Uniek natuurgebied in een stedelijke omgeving
Verbinding van recreatiegebieden is prachtig en kan worden uitgebreid. Aandachtpunt in
positieve promotie van Zoetermeer. Absoluut geen City of Hell zoals Arjan Lubach nog
recent zei op TV. Ik vind het een prachtige stad.

Bentwoud !!!!

Graag niks daar veranderen!!!

Bentwoud ter hoogte van Oosterheem
Bentwoud, westerpark, groen rondom de
Gemeente

Daar kijken we op uit…

Bestaande groenvoorzieningen

De mogelijkheden tot recreatie in een grotere natuur met de dieren die daar thuishoren.
Dit is voor autoverkeer de toegangspoort en mag niet worden gedegradeerd tot
karrespoor
Ik woon in Rokkeveen - veel groen en ruimte. Bijvoorbeeld Oosterheem is veel compacter
gebouwd (althans maakt bij mij die indruk) en is dus minder fijn om te wonen.

Bestaande groenvoorzieningen

Om de leefomgeving aantrekkelijk te houden, niet de stad helemaal dichtbouwen

Bestaande parken

Dit tast de huidige betrekkelijke goede groenvoorziening aan

Bestaande parken

Recreatievoorzieningen trekt inwoners aan

Bibliotheek

Rustige plek om je kennis verrijken

Binnenpark

Een groene oase in een woongebied.

Binnenpark
Binnenpark

Groen in de buurt
Voor woningbouw is de beschikbare ruimte schaars. De gemeente moet niet worden
verleid om bestaande groenvoorzieningen op te offeren om meer woonruimte te maken.

Binnenpark de leyens

Welkome rust en groene plek, passend bij het groene hart van de regio.

Binnenpark en wijktuin broekweg

Omdat het een schitterende plek is

Binnenpark met wijktuin

Een groene oase in de stad met erg veel leuke kleinschalige activiteiten.

Binnenstad

Mooi stadscentrum passend bij Zoetermeer

Bereikbaarheid via Afrikaweg

Bos
Bosgebieden
Bossen
Bredewater en Mandelabrug

Nooit genoeg groen om te wandelen, fietsen en te ontspannen
Groen en natuur is belangrijk voor mens en dier het wordt steeds minder, het beetje groen
wat we nog hebben moeten we koesteren

Broekwegpark/tuin

Wegens te veel verkeersoverlast ‘, drukte en hierdoor meer luchtvervuiling
Geen bebouwing, uniek stuk, educatief en toont natuur en duurzaamheid in tegenstelling
tot geld verdienen met grond verkopen aan ontwikkelaars

Broekwegzijde

Monumentale waardes

Buffergebied Den Haag

Eigen identiteit houden

Buiten zwembad

Heerlijk voor de kinderen en volwassenen en zo nodig in een stad als Zoetermeer

Buitengebied

Je moet binnen Zoetermeer kunnen blijven recreëren.

Buitengebieden

Voor rust en natuur

Buitenpark

Een unieke plek met veel avontuur voor jong en oud

Buitenpark

Het is qua OPZET een STILTE GEBIED

Buitenpark

Laat de natuur meer haar gang gaan

Buitenpark

Missen al veel groen

Buitenpark

Prachtig stukje natuur in combinatie met recreatiemogelijkheden (mtb, (hard)lopen)

Buitenpark

Rustpunt in alle drukte
De verlenging van de skibaan is ons een doorn in het oog. Nu kan je zien dat de
oorspronkelijke lengte de juiste was omdat de baan toch verscholen bleef in het park, nu

Buitenpark, te laat?
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niet meer.
Buitenzwembad

Veel jeugd in Zoetermeer en in de buurtgemeenten ook geen buitenbad

Burgemeester Hoekstra park

De plek van rust en groen in Rokkeveen

Burgemeester Hoekstra park

Busplatform en pleintje bij Centrum West

Net als alle parken, rustig stukje in de wijk
Een van de weinige rustige plekken van Zoetermeer temidden van alle ons omringende
drukte en verkeersstress
Bereikbaarheid stadshart is daarmee nu super geregeld. En het zorgt voor het eruit
springen van de woontorens. Die zorgen voor een mooi aangezicht van de entree

Buurtgroen en Bentwoud

Essentieel voor leefbaarheid

Buurttuin Broekwegzijde
Buurttuin Zoete Aarde

Uniek plekje groen waar pure activiteiten plaats vinden.
Dit is een ontmoetingspunt voor de hele wijk in een groene, duurzame omgeving en veel
initiatieven van de vrijwilligers maken het geheel steeds uitnodigende

Buurttuin zoete aarde

Heel belangrijk voor de wijk

Buytenpark

Dichtbij de rust op zoeken

Buytenpark

Een prachtig, rustig gebied, helaas afschuwelijk aangetast door nieuwe SnowWorld piste.

Buytenpark

Een uniek stukje natuur om heerlijk te wandelen

Buytenpark

Er is recreatiemogelijkheid, dat moet zo blijven

Buytenpark

Fijne plek om te wandelen, deels al ontsierd door de nieuwe skipiste

Buytenpark

Buytenpark

Groenen sportactiviteiten zijn erg belangrijk
Heel fijn park, mooi om de kinderen mee te nemen in de natuur. Vooral de dieren vinden
ze leuk.
Het brengt de "stadmens" dichter bij de natuur en de rust in onze "haastige maatschappij".
Overigens vind ik wat dat betreft onder andere het Westerpark ook "een oase"

Buytenpark

Is heel fijn park om te wandelen.

Buytenpark

Lekker groen

Buytenpark

Mooi stukje ‘‘ongerepte ‘‘natuur

Buytenpark

Mooi stukje natuur midden in de stad

Burgemeester Hoekstrapark

Buytenpark

Buytenpark
Buytenpark

Omdat je daar heerlijk kunt fietsen en wandelen

Buytenpark

Scheiding wonen en recreatie en buurgemeente

Buytenpark
Buytenpark

Speelt belangrijke rol in het natuurbehoud
Unieke natuur in Nederland. Zou nu nooit meer kunnen ontstaan door ander beleid met
puin. Grote natuur en cultuurhistorische waarde

Buytenpark

Zonder menselijk ingrijpen zal het steeds natuurlijker en interessanter worden.

Buytenpark maar ook alle andere parken

Buytenpark, westerpark, balijbos

Mooie plekken. Kom er graag.
Groen is een belangrijke factor voor veel mensen om tot rust te komen en te ontspannen.
Het draagt bij aan het welzijn en de gezondheid van iedereen, en tevens van belang voor
de natuur zelf, de biodiversiteit en eventuele bijdrage hieraan.

Buytenwegh park Zoetermeer

Wij hebben last van drukte en geluidoverlast in de wijken

Centrum
Centrum
Centrum

Goede voorziening
Hoogbouw past hier niet. Zal veel (parkeer)overlast geven. Een plek waar het goed toeven
is.

Centrum

Is het hart van de stad

Centrum

Leefbaar maken is voldoende i.p.v. prestigeprojecten

Centrum

Men wil veel hoge gebouwen plaatsen waardoor er mooi uitzicht gaat verdwijnen
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Centrum (dorp/Driemanspolder

Centrum west

Coffeeshop casa
Recreatiegebied Noord AA en SnowWorld
Dat wat nu groen is
De balij
De Balij bij Rokkeveen West
De bestaande parken
De bestaande parken, deze moeten niet
aangetast worden
De bestaande parken.
De beste plek (!?)
De bomen
De bossen) westerpark, Balijbos en
Bentwoud

Voorzichtig zijn met aantasten authentieke en groene karakter binnenstad.
Met de nieuwe ontwikkelingen rondom het station/busplatform lijkt centrum west niet
langer het "centrum". Ik zou centrum west een goede verbinding laten en hier niet wéér
gaan verbouwen.
Aangezien dit het enige punt is in de stad waar cannabis aangeschaft kan worden. Daarom
is een coffeeshop noodzakelijk en moet coffeeshop casa blijven op haar huidige locatie óf
verhuizen naar een betere locatie. Het openen van een tweede coffeeshop is wat mij
betreft ook een mogelijkheid.
Trek toeristen naar Zoetermeer mist wel hotels in de buurt. Goed voor Zoetermeerse
economie
Natuur is van nature duurzaam
Heerlijk gebied met aansluiting op groen richting delft. Heerlijk hardlopen en wandelen,
echt een fijne plek voor ontspanning
De groene long van Zoetermeer, rust, ruimte zuurstof, van belang voor sporters
wandelaars kinderen aanleiding om te bewegen en fit te blijven.
Er moet ruimte zijn om de drukte te ontlopen
Kunnen wandelen in een park in je buurt. Dit is goed geregeld in Zoetermeer en moet zo
blijven, voor de rust/ontspanning
Als daar huizen zouden worden gebouwd zouden die buurten er zeker op achteruit gaan.
Dit is een van de aantrekkelijkheden van Zoetermeer.
Weet niet welke plek.
Zo onnodig in mijn ogen en verpest het complete straatbeeld. Zo wordt Zoetermeer een
beton stad :(
Spreekt voorzich

De Dobbe
De dobbenplas +directe natuur erom
heen

Omdat dit een mooi stuk natuur is en moet blijven

De dobbeplas

Is uniek voor Zoetermeer

De dorpskern

Dit authentieke warme stukje is het ultieme prettige rustige gebied en is uniek

De Dorpskern

Vanwege de historie van Zoetermeer

De Dorpsstraat

Deze is van oudsher het echte hart van Zoetermeer!

De Dorpsstraat

Gezellige straat, is leuk om doorheen te lopen.

De Dorpsstraat

Het is de enige authentieke straat (+ zegwaertse weg) in Zoetermeer met sfeer

De Dorpsstraat

Sfeer en traditie

De Dorpsstraat

Wees groot als stad maar hou je historie in ere.

De Dorpstraat

De Dorpstraat en de historische panden
De groen en waterlinten dwars door de
stad

Dat heeft nostalgie
Dat is echt oud Zoetermeer net als de Voorweg daar is ook een nieuw huis neer gezet op
de plek waar Westerman heeft gewoond dat huis past daar echt niet in de omgeving
Net zo goed dat ik vind dat er meer aandacht besteed moet worden aan de Dorpstraat is
het wel zaak het historische karakter te behouden.
Het geeft rust een gevoel van vrijheid en nodigt uit tot wandelen. Wat iedereen lichamelijk
goed doet

De groene gebieden

Die zijn schaars en hebben daarnaast betekenis irt klimaatadaptatie

De groene parken

Groen is belangrijk voor een prettige, gezonde woonomgeving

De groene plekken

Die hebben we nodig voor luchtzuivering

De groene plekken
De groene ruimte rondom de stad.

Omdat anders de zuivere lucht in de stad en de ontspanningsmogelijkheden verdwijnen.
Dit maakt Zoetermeer aantrekkelijk om langs/naar toe te rijden en onderscheidend als
grote stad in overvolle westen van Nederland.

De groenen parken

Dit heeft met leefbaarheid te maken van de stad

De Dorpstraat

Zeer waardevol een stukje natuur in het stadsgedruis.
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De groenvoorziening in het algemeen
De grote dobbe
De grote en kleine parken

Het groen geeft nu veelal een verlopen indruk. Er is te weinig onderhoud en als dat
plaatsvindt vaak zo rigoureus dat er weinig overblijft
Water in de stad kan goed gebruikt worden om de stad leefbaarder én minder warm te
laten zijn.

De grote groen stukken in Zoetermeer

De parken geeft rust en ontspanning. Dat moet zo blijven
Er is wordt nog te veel grote industrie gebouwd, rondom Zoetermeer. Niks meer aan op
die manier.

De grote parken

Groen en recreatie en natuurbeleving in de stad is belangrijk.

De grote parken

Grote stukken groen zijn onontbeerlijk voor mens en dier

De grote parken

Omdat dit een mooie combinatie is van groen en stad

De grote parken
De historische ‘assen’ dorpsstraat en
zegwaartseweg
De hoge bomen die staan op de plek waar
Happy Days moet komen.

Ze zijn er al mooi genoeg. Wel goed onderhouden
Tastbare verbinding tussen verleden, heden en toekomst. Belangrijk besef om mee te
geven aan bewoners.
Het valt mij op dat steeds meer bomen gekapt worden. Door buren die klachten of wat
dan ook. Maar die bomen geven de wijk allure en geeft vogels een kans om te nestelen.
Ik heb het gevoel dat deze plekken steeds minder worden en de plekken die er zijn worden
gebruikt voor nieuwbouwprojecten. Het ruime aanbod aan groen stroken, parken en
speelplaatsen vond ik altijd zo aantrekkelijk aan Zoetermeer.

De huidige groen stroken, parken,
speelplaatsen en grasvelden.
De huidige parken
De huidige recreatie gebieden
De kadebuurt en centrum van de Leyens
De kern Dorp

Zoetermeer is een stad met veel groen dit moet zo blijven
Het is voor mij belangrijk om rustige plekken te hebben om veilig te wandel. B.v. Noord-Aa
en westerpark, zonder omver te bereden door fietsers.
Het is goed zoals het nu is: de rust, de ruimte, de bewoners, het groen en de
voorzieningen, vooral behouden

De Leyens

Geschiedenis architectuur vind ik de geest van een stad
Dit is de rustigste wijk en hier is de natuur dichtbij. Het is voor elke Zoetermeerders de plek
om te wonen.

De Leyens

Is nog redelijk rustig en niet recht toe, recht aan

De meerpolder
De meerpolder

Een historische plek die groen moet blijven
Geeft een groene scheiding tussen de naastgelegen dorpen, steden. Zoals Stompwijk,
Zoeterwoude en leiden. Het is ook de habitat van diverse soorten vogels en dieren.

De meerpolder.

Ruimte om de stad behouden.

De mooie parken

Is uniek

De natuur

Al het groen moet blijven en uitbreiden

De Natuur
De natuur en het groen in Zoetermeer.

Breng de inwoners naar de plek, de natuur
Het groen in Zoetermeer is goed voor de rust en dieren en het groen zijn de longen van
Zoetermeer en goed voor schone lucht.

De natuur zoals Bentwoud

Er moet een juiste balans zijn tussen groen en beton

De Natuurtuin

Unieke plek met een uitgebreid gebied aan groen en diersoorten

De Noord Aa

De natuur de natuur laten en niets meer bouwen rondom de plas ook niet in de toekomst

De oude dorpskern

Omdat dat belangrijk is voor de identiteit van Zoetermeer

De oude dorpskern

Oorspronkelijkheid

De oude kerk
De oude straten (Dorpstraat,
zegwaardseweg, Vlaming straat e.d.)

De parken

Enige monumentale gebouw verwijder wel de afschuwelijke parkeerplaatsen daar
Koester de oorsprong van Zoetermeer en behoud de oude identiteit van een aantal oude
straten.
Bomen zijn de longen van een stad, groene parken zijn belangrijk voor de gezondheid van
de inwoners.
Dat er groen verdwijnt voor woonruimte is niet te vermijden maar groen blijft wel
belangrijk

De parken

De kracht van ZTM is de hoeveelheid groen... Niet aankomen!

De parken
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De parken
De parken
De parken
De parken

De parken moeten wel verzorgd blijven worden, maar die mogen niet aan oppervlakte
verliezen
De parken niet gebruiken voor recreatie zoals destijds Dutch waterdreams
De parken zijn belangrijk voor recreatie en rust. In de huidige vormen zijn ze goed zoals ze
zijn.

De parken

De parken zijn voor de rust en ontspanning van de bewoners.
Door de parken is er voor iedereen groen en ruimte, ook als je in een appartement woont,
dat is wat mij betreft erg belangrijk, een stuk natuur dichtbij

De parken

Een groene plek is lekker om tot rust te komen.

De parken

Groen is belangrijk
Groen is heel belangrijk voor rust, ruimte en luchtkwaliteit in een stedelijke, dichtbevolkte
omgeving!

De parken
De parken
De parken

Groen is heel belangrijk.
Groen moet altijd het eerste wijken voor woningen, industrieën, wegen, winkels enz. Dat
gaat zeer ten koste van het woonplezier en de eens zo groene identiteit van de stad.

De parken

Groene stad

De parken

Helemaal buiten, dichtbij de stad!

De parken

Het groen moet zo blijven al niet uitgebreid worden. Dit is belangrijk voor mens en dier

De parken

Het is belangrijk, dat er veel groen is rondom en in Zoetermeer

De parken

Houden zo

De parken

Ik vind dat we ondanks het woonruimtetekort niet onze groengebieden moeten aantasten.

De parken

Met meer woningen en mensen hebben we meer groene rust ruimten nodig dan er al zijn.

De parken

Moeten blijven omdat je daar nog rust kan vinden

De parken

Omdat het mooie plekken zijn om te recreëren

De parken

Wat er aan groen is moet groen blijven

De parken

We hebben al heel veel steen en groen is echt van belang voor de inwoners van de stad

De parken

We hebben groen nodig

De parken

We moeten voorkomen dat alle plekken worden volgebouwd
Zo belangrijk, een rustgevend groot groen wandel- en fietsgebied. Geld voor alle parken en
parkjes in de woonwijken.

De parken
De parken
De parken

Zoetermeer is juist een fijne plek om te wonen omdat er rond en in de stad veel groen is.
Zoetermeer staat bekend als een groene stad: we hebben de natuur in de stad nodig voor
gezonde lucht

De parken (heempark etc.)

Groen maakt de wijken leefbaarder

De parken (in het algemeen)
De parken aan de rand van de stad

Westerpark, Buitenpark, Balijbos, Bentwoud houden groen toegankelijk voor iedereen in
Zoetermeer. Ongeacht waar je woont, binnen een paar KM kun je echt buiten de stad zijn.

De parken die we in ZM hebben

Ik hoop dat de stukken groen die we in ZM hebben ook groen blijven

De parken en buitengebieden- Noord Aa

Groene ruimte houdt de stad als geheel aantrekkelijk
Zoetermeer geeft, zoals altijd, graag voorkeur aan ambitieuze plannen en projecten die
vooral het prestige dienen en dan pas de inwoners en de omgeving.
Omdat er veel te veel vol wordt gebouwd, de plaatsen met wat ruimte wordt steeds
kleiner.

De parken en groene bufferzones
De parken en groenstroken
De parken en het groen

De parken en het groen in de stad.

Groen geeft rust en gezelligheid!!!!!!
Parken/bos en groen door de stad heen geeft een goede balans van het stadsgevoel en
rust en natuur. Het houdt de stad gezond en geeft een prettiger gevoel om ergens te zijn.
De mogelijkheid om in een park of bos je eigen activiteiten te doen vind ik erg belangrijk.
Ook voor de mensen met minder geld bieden dit veel mogelijkheden. Het draagt ook bij
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De parken en het Noord-Aa

aan de algemene gezondheid van mensen en rust te vinden in de drukte van de
maatschappij.
Er moet groen blijven en waterrecreatie waar het niet druk wordt met andere
ondernemingen

De parken en natuur rondom

Deze zijn belangrijk voor biodiversiteit en tevens voor rust en ontspanning inwoners

De parken en natuurgebieden

De natuur is heel belangrijk bij een stad als Zoetermeer

De parken en Noord Aa gebied.
De parken en recreatiegebieden bijv.
Noord Aa

Voldoende groen voor rust en ontspanning
Laat de natuur de natuur zijn. Een plek waar mensen in alle rust kunnen bijkomen
(recreatie)

De parken in de stad

Het groen in stad fungeren als longen en dragen bij aan rust

De parken in de stad

Wees zuinig op het al bestaande groen

De parken moeten blijven

Het zorgt ervoor dat Zoetermeer een fijne groene stad is om in te wonen.

De parken rondom de stad
De parken zoals balijbos, binnen- en
buitenpark, Westerpark en Noord Aa

Prachtige natuur vlak bij de stad

De parken, zoals Balijbos

In een drukke stad in de Randstad vind ik het belangrijk ergens rust te kunnen vinden.

De parken.

Dat zijn de rustpunten in de wijken.

De parken.

Er moet voldoende groen in Zoetermeer blijven voor recreatie en ontspanning.

De parken.
De parken: noord Aa, van tuyl, vernede,
westerpark

Het groen biedt rust en ontspanning.

De plas van Poot
De plassen (noordaa, Noordhovense,
Benthuizer)

Uniek gebied (flora en fauna)
Ik woon hier dichtbij en ga er graag joggen. Rust is in dit land moeilijk te vinden, hier vaak
nog wel (al zijn ook hier hardrijders, stinkscooters [extra vervelend als je frisse lucht wilt bij
het sporten] zwerfafval en soms geluidsoverlast, het kan altijd beter).

De plassen en de natuur eromheen.

Heel belangrijk om te wandelen en te verblijven in de restaurants bij de plassen.

De platanen in Seghwaert

Geeft identiteit en groen aan de wijk

De randgebieden

Onze stad in het groen

De randgebieden van de stad

Hou de groene buffer tussen de aanpalende gemeenten

De recreatieparken

Omdat je in de parken rust vindt en aan je gezondheid kunt werken.

De resterende natuur
De rozentuin, floriade park

Voor rust, klimaat e.d.
Het is een super plek om een eindje om te lopen of lekker even te genieten van de rust en
de mooie omgeving en er spelen, sporten vele kinderen en volwassenen

De Segwaartseweg en de Voorweg.

Behouden van "geschiedenis".

De Spil

Omdat de gemeente de oren laat hangen naar een zeer klein groepje bewoners.

De sportcomplexen

Lekker met elkaar bezig zijn in en met de sport

Zoetermeer heeft deze buitenruimtes nodig om rust te creëren

Van belang voor rust, recreatie, groen, ontspanning, natuur

De stadsparken
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De stadsparken

Het aanwezige groen is voor mij reden om in Zoetermeer te blijven

De Voorweg

Het is het hart van Zoetermeer. Prachtige boerderijen en het landelijke in het centrum

De watertoren

Dat is het beeld van Zoetermeer

De wegen. Het groen.

Bereikbaarheid. De parken

De weidse weide

Vrij uitzicht vanuit mijn huis!

De weidse wijde/noord Aa
De wijkbibliotheek in Rokkeveen!

Het is mooi groen (rust) moment in de wijk Seghwaert
Het zou een enorme verarming zijn van het wijkaanbod. Zeker voor ouderen is het niet
altijd gemakkelijk om naar het centrum te gaan.

De Zoetermeerse plas

Veel recreatie voor jong en oud.
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Delftse wallen
Dit zijn diverse plekken. Wat er niet
aangepast zou moeten worden zijn de
authentieke gebouwen en kenmerken van
Zoetermeer
Diverse parken
Dobbe plas

Rust en groen centraal in de stad
Omdat Zoetermeer al zo in rap tempo groeit met veel moderne bouw. Wordt het meer
een tweede den Haag en Rotterdam een betonnen stad die verdeeld wordt en
onbetaalbaar voor veel mensen. Je richten op 1 punt dan je lijstje per aandacht verwerken.
Soms lijkt het of er te snel een beslissing genomen wordt.
Groen is belangrijk niet alleen voor de fauna wat er nu leeft maar ook voor de inwoners
voor ontspanning

Dobbe plas naar de Dorpstraat

Unieke water partij die karakter in het centrum geeft
Maar afblijven vind ik een rare omschrijving. Je moet er altijd voor zorgen dat het in
beweging blijft en zijn/haar identiteit bewaard blijft. Er zijn overigens meerdere mooie
plekken in Zoetermeer. Balijbos, Westerpark om maar wat op te noemen

Dobbepark

Middenin de stad waar heel veel soorten water(vogels) komen.

Dobbeplas

Centraal en rustgevend

Dobbeplas

Gezichtsbepalend

Dobbeplas

Is gezichtsbepalend voor Zoetermeer

Dorp

Aantrekkelijk voor winkelen en uitgaan.

Dorp

Authenticiteit

Dorp

Authentiek Zoetermeer

Dorp

Dat is goed zoals het nu is

Dorp

De kleine oude dorpskern moet zo blijven
Dorp heeft een op zichzelf staande uitstraling en identiteit, de directe omgeving van de
Dorpsstraat en de molen moeten niet volgebouwd worden. Laat het een dorps karakter
houden i.p.v. Een om te vormen tot een stadswijk.

Dorp
Dorp

Dorp

Dorp moet zijn eigen karakter behouden
Het dorp en de Dorpsstraat is de geschiedenis en karakter van Zoetermeer. Het karakter
wordt aangetast door het ongebreidelde gerooi van bomen en verplaatsen van
evenementen naar het Stadshart, zoals het jaarlijkse blues festival.

Dorp

Het echte hart van Zoetermeer

Dorp

Historie belangrijk voor woon ervaring, "thuis voelen". Palenstein wordt al afgebroken.

Dorp
Dorp

Identiteit moet bestaan i.v.m. Rijke historie
Identiteit moet worden behouden. Bereikbaarheid is nu al een probleem en wordt alleen
erger bij uitbreiding van woningbouw

Dorp

Niet alle hoeken gaten volproppen. Dat is zo niet mooi en onrustig.

Dorp (6x genoemd)

-

Dorp

Sfeer behouden van oude Dorp door daar geen hoogbouw omheen te bouwen

Dorp

Sfeer uitstraling blijven behouden

Dorp

Unieke locatie in Zoetermeer, wat niet verpest moet worden met nieuwbouw (hoogbouw).
Enige authentieke plek van Zoetermeer. Plek waar je met toeristen nog wel naar toe wil
gaan.

Dorp en Dorpstraat
Dorp en omgeving

Dorp/ stadshart
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Er is al teveel ten nadele veranderd. Van de supergezellige dorpsstraat met wekelijkse
markt, naar een losse winkelstraat zonder een aantrekkelijke wandelroute en een goede
auto verbinding naar het stadshart. Zonde, ik vind dat de Dorpstraat weer het hart van
Zoetermeer moet worden.
Dorp is het oudste gedeelte van Zoetermeer en het stadshart moet goed bereikbaar voor
bus, trein en tram blijven

Dorpskern

Dorpstraat moet een winkelstraat blijven

Dorpscentrum

De sfeer en de kern van Zoetermeer moet behouden blijven.

Dorp.
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Dorpscentrum

Dit is het hart van Zoetermeer!

Dorpskern

Behoud van de sfeer in centrum belangrijk

Dorpskern
Dorpskern

Hoort bij Zoetermeer
Is al moeilijk genoeg voor ondernemers om daar te overleven. Moet meer aandacht
krijgen.

Dorpskern

We moeten niet vergeten dat dit echt de identiteit van Zoetermeer is.

Dorpskern met o.a. Dorpstraat

Vooral géén flatgebouw(en) neerzetten! Groen houden en als het kan: groen uitbreiden!
Een van de weinige oude herkenningspunten. Woningbouw toevoegen is prima maar wel
in de schaal dis hier past. (laagbouw). Auto’s hier echt gaan weren.

Dorpslinten (Voorweg, zegwaartseweg)
Dorpsstraat (2x genoemd)
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Dorpsstraat

Authenticiteit bewaren

Dorpsstraat

Authenticiteit gaat verloren

Dorpsstraat

Authenticiteit, historie Zoetermeer

Dorpsstraat

Authentiek

Dorpsstraat

Authentiek stukje winkelstraat dat als zodanig moet blijven.

Dorpsstraat

Authentiek, ouderwets en heel gezellig

Dorpsstraat

Behouden historie

Dorpsstraat

Bewaren van historie v.d. Stad. Probeer alle panden in goede staat te krijgen.

Dorpsstraat

Cultureel erfgoed

Dorpsstraat

Cultuur

Dorpsstraat

Dat is de enige plek met nog huizen uit het verleden

Dorpsstraat
Dorpsstraat

De "roots" van Zoetermeer.
De dorpsstraat is nog het enige authentieke stukje van vroeger en is het waard om
behouden te blijven. Maak de dorpsstraat veel meer een verlengstuk van het Stadshart.

Dorpsstraat

De oude identiteit van de straat moet behouden blijven in het moderne ‘geweld‘.

Dorpsstraat

De verbinding met het verleden. Daarnaast ook van belang handhaven groen

Dorpsstraat

Deze straat heeft een unieke uitstraling die kenmerkend is voor Zoetermeer

Dorpsstraat

Dit is een van de weinige plekken die nog redelijk herkenbaar is.

Dorpsstraat

Dit is historisch erfgoed

Dorpsstraat

Dit is naar mijn mening het mooiste stukje bebouwd Zoetermeer

Dorpsstraat

Dorpsstraat

Dit karakter moet behouden blijven
Dorpsstraat heeft veel sfeer. Als ik iets nodig heb, ga ik naar het stadshart (of naar den
haag), echter als ik gezelligheid wil, slenteren, koffiedrinken, lunchen, wat anders, ga ik
naar de dorpsstraat.
Dorpsstraat is een prachtig authentiek stukje Zoetermeer. Dat hoeft niet aangepast, maar
beter gepromoot

Dorpsstraat

Draagt bij aan identiteit, gevarieerd winkelaanbod, goede sfeer

Dorpsstraat

Een stukje oud Zoetermeer

Dorpsstraat

Een uniek stukje Zoetermeer

Dorpsstraat

Een van de zeer weinige plekken met nog enige cultuurhistorische waarde

Dorpsstraat

Enige authentieke plekje Zoetermeer

Dorpsstraat

Enige sfeervolle en historische winkelstraat
Er is al genoeg van de identiteit van de dorpsstraat afgebroken en wegontwikkeld behoud
van authenticiteit moet voorop staan.
Er is al zoveel van het echte oude “Zoetermeer” kapot gemaakt. Probeer de historische
kern terug te brengen en breek de moderne rotzooi af. Terug naar het historische en bouw

Dorpsstraat

Dorpsstraat
Dorpsstraat
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nieuw in de stijl van vroeger
Dorpsstraat

Geen aantasting van deze oorspronkelijke plek, maar wél structurering door de gemeente
in behoud van de identiteit van de dorpsstraat

Dorpsstraat

Gezellig authentiek straatje

Dorpsstraat

Gezellig, winkels

Dorpsstraat

Gezellige plek om te winkelen en te drinken/eten

Dorpsstraat

Gezelligheid in stand houden.

Dorpsstraat

Goede sfeer. Is nog redelijk authentiek.

Dorpsstraat

Goede verbinding met stadshart

Dorpsstraat

Heeft nog ouderwetse charme

Dorpsstraat

Heel prettig naast het drukke stadshart, met kleine winkels buiten de grote ketens

Dorpsstraat

Het dorpse moet behouden blijven

Dorpsstraat

Het enige echte stukje Zoetermeer

Dorpsstraat

Het enige oude stukje van Zoetermeer met historische waarde

Dorpsstraat

Het enige stukje oud Zoetermeer

Dorpsstraat

Het heeft iets

Dorpsstraat
Dorpsstraat

Het is de ziel van Zoetermeer
Het karakteristieke Oudhollandse karakter moet behouden blijven: dus bv geen hoogbouw
in de straat en nabije omgeving.

Dorpsstraat

Het oude hart moet blijven

Dorpsstraat (2x genoemd)

Historie

Dorpsstraat

Historie bewaren

Dorpsstraat

Historie, karakter en cultuur

Dorpsstraat

Historisch stukje Zoetermeer

Dorpsstraat

Historische kern

Dorpsstraat

Identiteit behouden

Dorpsstraat
Dorpsstraat

Identiteit van Zoetermeer
Ik houd van nostalgie en dus van oude panden. Die zijn er helaas maar weinig dus behoudt
en sterk de Dorpsstraat.

Dorpsstraat

In afgelopen jaren al veel van de authenticiteit van het oude dorp verloren gegaan

Dorpsstraat

Is min of meer authentiek

Dorpsstraat

Laatste stukje historie

Dorpsstraat

Meest authentieke stukje Zoetermeer

Dorpsstraat

Moet zichtbaar cultureel historisch aanzicht blijven behouden

Dorpsstraat

Mooie oude straat, sfeervol. Goede verbinding naar stadshart
Natuurlijk mogen er best aanpassingen plaatsvinden die het authentieke historische
karakter versterken maar niet verder verwoesten zoals helaas tot voor kort nog gebeurde.
Dit heeft zich in de loop van de eeuwen gevormd en is gevoelsmatig het echte centrum van
Zoetermeer terwijl het in het stadshart louter draait om winkelen en geld verdienen

Dorpsstraat
Dorpsstraat
Dorpsstraat

Nog de enige plek met historie
Nog steeds krijgt de Dorpstraat te weinig aandacht en prioriteit, zo zonde met zo veel sfeer
en historie

Dorpsstraat

Omdat dit de enige plek is waar historisch Zoetermeer nog enigszins te vinden is

Dorpsstraat

Oorsprong plaats

Dorpsstraat

Oude kern behouden
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Dorpsstraat

Oude kern met mooie sfeer

Dorpsstraat

Prettige uitstraling met enthousiaste winkeliers die er wat van willen maken

Dorpsstraat

Sfeer en gezelligheid.

Dorpsstraat

Stukje geschiedenis van Zoetermeer

Dorpsstraat
Dorpsstraat/ oude dorp

Wel verbetering van sfeer, maar niet ten koste van de historische uitstraling.
Authentiek Zoetermeer moet behouden. Leefbaarheid dorpsstraat kan versterkt worden
door meer speciale detailhandel als trekker/stimulans

Dorpsstraat e.o.

Geeft nog iets weer van de geschiedenis van de oude kern van Zoetermeer.

Dorpsstraat en omgeving

Dorpsstraat en omgeving gezellig houden

Blijft oud Zoetermeer zichtbaar
De Dorpsstraat en omgeving moeten hun huidige karakter behouden. Doe iets met de
leegstand en de panden die moeten worden opgeknapt.
De Dorpsstraat is een gezellig, sfeervol stukje Zoetermeer en heeft zeer mijn voorkeur
boven het onaantrekkelijke, ongezellige Stadshart. Dit is ook de mening van een groot deel
van onze vriendenkring.

Dorpsstraat en oude woningen

N.v.t.

Dorpsstraat en park

Een gezellige en mooie plek.

Dorpsstraat, Voorweg, stationsstraat

Authenticiteit
Bijzondere plekken die hun unieke karakter moeten behouden. In Zoetermeer zijn
nauwelijks oude bomen. Bomen kunnen en mogen oud worden.

Dorpsstraat en omgeving

Dorpsstraat, Wilheminapark, oude bomen
Dorpsstraat.
Dorpsstraat.

Een klein stukje historische Zoetermeer dat behouden moet blijven
Een stukje oud Zoetermeer moet blijven bestaan. Wel aantrekkelijker maken voor uitgaan
en winkelen.

Dorpsstraat/Voorweg gebied

Omdat het al veel te veel is verknoeid.

Dorpstraat

Authentiek

Dorpstraat

Authentiek stukje Zoetermeer

Dorpstraat

Basis van Zoetermeer

Dorpstraat

Beginplek van Zoetermeer

Dorpstraat

Bepalend stadsgezicht naast stadshart

Dorpstraat

Dat je daar nog inkijkje hebt in het oude Zoetermeer

Dorpstraat

Dit heeft zijn charme binnen de moderne stad

Dorpstraat

Dit is echt een fijn stukje van Zoetermeer

Dorpstraat

Dorpstraat moet dorps en authentiek blijven dus geen nieuwbouw

Dorpstraat

Echt Zoetermeer

Dorpstraat

Een authentieke plek met een dorps karakter waarom Zoetermeer is ontstaan

Dorpstraat

Een historische straat

Dorpstraat

Een stukje identiteit uit het verleden.

Dorpstraat

Een uniek stukje Zoetermeer

Dorpstraat

Een van de weinige stukjes die wat sfeer heeft

Dorpstraat

Eigen karakter

Dorpstraat

Enige echt historische straat, niets aan doen.

Dorpstraat (2x genoemd)

Gezellig

Dorpstraat

Gezellige winkelstraat

Dorpstraat

Het enige stukje oud Zoetermeer wat er nog is in ere houden.

Dorpstraat

Het hart van Zoetermeer

Dorpstraat

Het is het gezicht van Zoetermeer. En ook de Historie
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Dorpstraat

Historie moet historie blijven.

Dorpstraat

Identiteit van Zoetermeer

Dorpstraat

Identiteit punt in de stad

Dorpstraat

Inwoners te laten zien waar Zoetermeer is ontstaan

Dorpstraat

Kern van schakeling tussen het heden en verleden wat het dorp betreft

Dorpstraat

Moet authentiek blijven. Het enige echte oude Zoetermeer.

Dorpstraat

Nostalgie en identiteit van Zoetermeer

Dorpstraat

Nostalgie en plek voor de kleinere winkels

Dorpstraat (7x)
Dorpstraat

Onze kern en historie

Dorpstraat
Dorpstraat

Uniek
Unieke plek. De huurprijzen dienen echter naar een normaal niveau worden gebracht.
Politieke druk uitoefenen op eigenaren

Dorpstraat

Vanwege het unieke karakter

Dorpstraat

We moeten dit oude deel van Zoetermeer koesteren

Dorpstraat en gebied rond Dobbe

Authentiek en onderdeel hart van Zoetermeer

Dorpstraat en omgeving

Authentiek Zoetermeer behouden

Dorpstraat e.o.

Het enige stukje “oud” Zoetermeer wat nog over is
Daar woon ik en ik wil daar geen verandering, er mogen daar geen extra woningen
gebouwd worden zoals Marc Rosier wil.

Driemanspolder
Driemanspolder
Driemanspolder

Staan al veel woningen.
Voorheen een groene wijk, maar sterke kwalitatieve achteruitgang door sterke instroom
Oost-Europeanen en verregaande megalomane bouwplannen
Er zijn vage plannen om een randstadrail kortsluiting te maken vanaf hoofdlijn Den HaagGouda met bestaande RR-tracé (zie “Schaalsprong OV”)

Westerpark
Er wordt te weinig gehandhaafd waardoor
onveilige situaties ontstaan
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Et groen zoals burgemeester Hoekstra
park en vergelijkbare parken, dit zijn
ankers van de stad
Dit is zo ‘n belangrijk element, ook voor sociale contacten en voor kinderen.
De tunnelbak geeft een goede doorstroom voor het groeiende autoverkeer. Als deze voor
onderhoud overdag dicht gaat staat er een file tot aan het Maximaplein en dat is heel erg
Europaweg, tunnelbak
frustrerend als je dan gedwongen wordt om over 1 baantje te moeten rijden.
Florapark
Floriade en Balijbos

Een mooie groene plek in Zoetermeer waar veel mensen plezier aan beleven
Groenvoorzieningen moeten blijven of vergroten zodat dit in verhouding komt met al het
beton in Zoetermeer

Floriade park

Groot groengebied geschikt voor natuur en recreatie

Floriadepark en Balijbos

Gebied grenzend aan het Groene Hart

Onmisbaar voor recreatie
Ik heb daar mijn volkstuin (langs zwaardslootseweg) en zie dat veel meer mensen daar
plezier aan beleven. Veel mensen recreëren ook in dat gebied: wandelen, fietsen, hond
uitlaten. Het is belangrijk dat dit behouden blijft. Groen is goed voor de gezondheid van
mensen
Het is nu een aantrekkelijk wandel en recreatiegebied. Belangrijk voor het landelijke
karakter van Zoetermeer.

Gebied grenzend aan het Groene Hart

Om het karakter van het groene hart niet aan te tasten en de rust daar te bewaren.

Gebied noord Aa
Gebied rond boerderij Geertje

Unieke locatie
Omdat dit nog laat zien hoe het er hier eeuwen geleden uitzag en vanwege het belang van
de natuur.

Gebied rond de noord a

Recreatie

Gebied aan de rand van de meerpolder
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Gebied rond de plassen

Hoe Zoetermeer zo groen mogelijk alsjeblieft

Gebied rond de Zoetermeerse plas

Vanwege de unieke wandel-, fiets- en andere recreatiemogelijkheden

Gebied rond Noord AA

Mooi natuurgebied.

Gebied rondom Noord Aa

Dit is zo een uniek creatie gebied. En tegelijk voor de dieren/vogels in deze omgeving.

Gebied rondom noord AA

Dit moet recreatiegebied blijven en niet verder bebouwd of vol gelegd worden

Gebied rondom Noord Aa

Gebied rondom Noord-Aa

Rust en ruimte om te recreëren
Het koesteren van ons buitengebied en die gebruiken voor recreatie, rust en ruimte. Wel
leuk dat er meer gedaan is aan horeca zodat je tijdens het recreëren kan genieten van een
hapje en het drankje. Gezellig uitrusten!

Gebied vanaf Noord Aa tot SnowWorld

Erg mooi!

Gedeelte rond dorpsstraat

Authentiek

Geen

Afblijven betekent dus ook niet onderhouden

Geen

Alles kan verbeterd worden.

Geen
Geen

Blijven ontwikkelen/meegaan met de tijd
Elke plek verdient aandacht en de mogelijkheid om te verbeteren, rekening houdend met
het hoofddoel van die plek.

Geen

Je moet op voorhand niets uitsluiten.

Geen

Geen idee

Met tijd veranderen de behoeftes van mensen
Niets is heilig, ons land is door ons zelf gemaakt. De natuur die we waarderen vaak een
menselijke constructie. De natuur mag niet verdwijnen, maar mag we worden verplaatst
en veranderd.
Ik begeef me in Rokkeveen, kom in de Dorpstraat/Stadshart en ben alleen op de hoogte via
de stadskrant van meerdere wijken wat daar gebeurd, maar heb geen inzage. Vind wel dat
Zoetermeer het goed doet, ook met allerlei inspraak waardoor er betrokkenheid is.

Geen idee

Van mij mag alles wel aangepast worden.

Geen voorkeur

Elke wijk heeft zijn eigen charme

Gras + schapen natuursteenlaan

Geeft rust en ruimte

Gratis parkeren

Lange tijd besteden in de stad:)

Gratis parkeren in de garages

Zorgt voor meer gemak en toestroom richting het centrum

Gratis parkeren in de stad

Als ik dan toch moet betalen om te winkelen ga ik vaker naar omliggende gemeenten

Gratis parkeren stadshart 2 uur

Gemak

Grijsbuurt in Rokkeveen

Het kleine beetje groen wat er nog is moet blijven. Plek is ook te klein voor huizen.

Geen

Groen
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Groen

Belangrijk om het groen goed te onderhouden en in stand te houden

Groen

Daar moet het veilig zijn

Groen
Groen

Dat onderscheidt Zoetermeer van andere vergelijkbare woonplekken
De laatste tijd is het me opgevallen dat er in de wijk woon ik woont op de kleine groene/
open plekken huizen gebouwd worden, dit maakt dat de wijk vol wordt, dus ook drukker.

Groen

Fietsen en wandelen heel belangrijk

Groen
Groen

Goeie groenvoorziening is belangrijk
Groen is belangrijk voor de wereld en de duurzaamheid het kan mensen rust geven en
verbinden met elkaar

Groen

Groen is belangrijk voor klimaatbestendigheid

Groen

Groen moet een plek waar mensen en dier komen en kinderen kunnen spelen.

Groen

Het groen in Zoetermeer wordt meer en meer vol gebouwd.

Groen

Is groen he
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Groen

Leefbaarheid

Groen

Maakt Zoetermeer aantrekkelijk

Groen

Met alle toekomstige bouwplannen moeten we juist zuinig zijn op het nu aanwezige groen.
Niet alleen de parken maar juist ook de kleinere groene veldjes maken Zoetermeer zo
groen als het nu is.

Groen
Groen (3x)
Groen

Rustplekken zijn belangrijk

Groen

Voor eenieder heel belangrijk

Groen

Groen (parken e.d.)

Zonde als dat meer en meer verdwijnt. Is zo belangrijk
De afgelopen 20 jaar is Zoetermeer er niet mooier op geworden: vroeger kenmerkte de
stad zich door het vele groen en (goed onderhouden) parken e.d.de huidige
ontwikkelingen gaan wat mij betreft ten koste van het woon- en leesgenot.

Groen in de wijken

Is kenmerkend voor Zoetermeer en heel fijn

Groen in de wijken

Voor ieder inwoner van belang

Groen in het centrum

Omdat de leefbaarheid daar al teveel wordt aangetast

Groen in oosterheem

Liefst nog meer groen, bomen, parken, etc.

Groen in Rokkeveen

Er is al niet zoveel
Groen maakt een nieuwbouwstad bewoonbaar, aantrekkelijk en gezond, het geeft rust en
ruimte.

Groen is het kenmerk van Zoetermeer
Groen om Zoetermeer

Groen plekken verwijderen en vervangen
door woningbouw
Groen rondom Zoetermeer
Groenvoorziening in het algemeen: is heel
mooi in Zoetermeer en dus handhaven.
Groen wandel plekken
Groen, balijbos
Groen, parken en weilanden
Groen, ruimtelijke voorzieningen ov,
volbouwen ruimten binnen de stad die in
de toekomst belangrijk kunnen zijn, lange
termijnvisie toekomst

Natuur binnen handbereik
Groen is heel belangrijk voor sociale contacten, een ontmoetingsplaats voor mensen die
niet persé op een terras willen zitten in een winkelcentrum. En is er geen groen, dan
verandert Zoetermeer in een blokkendoos. Dan verdwijnt het Leisure gevoel van de stad.
Dan hebben we een nieuwe slogan nodig. Voor mij is Leisure ontspannen buiten in een bos
of park, niet in een druk winkelcentrum of uitgaansgelegenheid.

Zijn de longen van de stad
Naast inspanning, werk, sport etc. Moet er voldoende ruimte zijn voor ontspanning zoals
groene wandelplekken, leuke stadshart om te winkelen/eten/vertier.
Prachtig natuurgebied, groot, brengt rust, veel bezoekers van buiten Zoetermeer, goed
voor imago
Tast het aanwezige groen niet aan en respecteer oude infra zoals weilanden. Tussen
Zoetermeer en Leidschendam, doodzonde van het mooi weilanden gebied.

Leefbaarheid en mogelijkheid toekomstige ontwikkelingen. Grote stad vraagt andere
opbouw dan middelgrote stad

Groene gebied
Groene gebieden
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Groene hart

Niet alles ten koste van volbouwen.
Er zijn weinig mogelijkheden om je in het " groen " te vermaken en dat wordt steeds
minder doordat de steden met elkaar verbonden worden.

Groene hart

Geeft rust en gezondheid

Groene hart

Groot pluspunt dat je Zoetermeer verlatend meteen in het groene hart bent

Groene hart
Groene hart

We hebben al zo weinig

Groene plekken

Belangrijk voor mens en dier

Groene plekken
Groene randstroken

Noord A
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Groene speelplekken voor kinderen

Kinderen moeten meer de mogelijkheid hebben om buiten te kunnen spelen in plaats van
binnen achter de tablet etc., hierdoor kunnen kinderen mobieler worden en minder ziek.

Groene strook langs Buurtvaart Osylaan

Een plek van verademing in alle seizoenen

Groenezones
Groengebied rond de stad

Dat is de lucht, ruimte en leefbaarheid van de stad.
Kwaliteit van Zoetermeer is dat je overal snel "buiten bent". Als er steeds meer afgesnoept
wordt voor bebouwing is dat een verlies voor Zoetermeer en de recreatieve functie

Groengebieden

Groen is nodig in een stad

Groengebieden

Groen maakt het mooi en levendig. Zonde als de natuur aangetast wordt.
Groengebieden delven vaak het onderspit als het gaat om competitie met economisch
belang.

Groengebieden
Groengebieden
Groengebieden rondom.
Groengebieden zoals noordaa,
Westerpark en Balij

Zijn de longen voor de stad.

Groenstroken

Door alles vol te bouwen ontstaan er getto ‘s

Groenstroken

Te weinig
De groenstroken en de parken geven een ruimtelijk effect en dragen bij aan rust en
ontspanning

Groenstroken, parken
Groenstroken/parken Rokkeveen

Belangrijk om mooie natuur om de hoek te hebben.

Groenvoorziening binnen de wijken

Ze zijn een oase van rust tussen de nieuwbouw.
Wanneer deze bebouwd worden komen er te veel mensen te dicht op elkaar te wonen wat
irritatie geeft. Men komt te snel in elkaars ‘vaarwater‘. Meer afval op straat, hondenpoep,
parkeeroverlast etc.

Groenvoorziening door heel Zoetermeer

Hoe meer groen in de stad, des te meer (woon)plezier mensen hebben (in mijn ogen).

Groenvoorziening in de wijken
Groenvoorziening omsloten door
Appelgaarde, Bietenakker, Gaardedreef,
Akkerdreef en Zegwaartseweg.

Omdat je alles wel kunt bebouwen en asfalteren. Dat zou ten koste van de ruimte gaan.
Een oase van rust aan de oostzijde van Seghwaert. Het Hof van Seghwaert bevindt zich hier
o.a. Er staan oude fruitbomen, kinderen kunnen hier zonder gevaar spelen en oude van
dagen kunnen hier rustig wandelen.

Groenvoorzieningen
Groenvoorzieningen

Behoud van groen is belangrijk voor recreatie en rust
Groenvoorzieningen moet je koesteren. Er is al zoveel steen. Bij kap van 1 boom, 2 bomen
terug.

Groenvoorzieningen oosterheem

Nu blij met de inrichting van de wijk

Groenzones

Zonder veel groen wordt Zoetermeer lelijk en onleefbaar

Grootte van Aldo van Eijck park
Heempark

Daar woon ik aan :-)
Ik woon zelf aan het heempark en is het echt een prachtig stukje natuur tussen alle
nieuwbouw. Dit is een voorbeeld van hoe Zoetermeer in de toekomst moet bouwen.

Heempark

Is een goed voorbeeld van voldoende groen

Heempark (parken in een woonwijk)

Om een groene zone te houden in de (elke) woonwijk

Het Balijbos

Mooie wandelomgeving

Het balijbos

Omdat dat een recreatiegebied is !!!

Het balijbos en westerpark

Dat is een stuk groen waar mensen genieten van de rust en natuur.

Het Bentwoud

Maakt deel uit van een groene corridor voor de natuur (balijbos idem)

Het Bentwoud.
Het bestaande groen in wijken zoals
grasvelden en parkjes
Het bos en stiltegebied bij Oosterheem

Wat een prachtig gebied in wording. Ruim opgezet en geweldig gebied om te wandelen.
Niet alles hoeft volgebouwd te worden. Sloop oude (leegstaande panden/ gebieden) en
bouw daar nieuwe woningen.
Dit is een grandioos gebied van rust en natuur, daarbij denk ik o.a. Aan de vogels die daar
leven. Geweldig om door te wandelende te vertoeven.

Het buitengebied van Zoetermeer

Zoetermeer hoeft wat mij betreft niet zo nodig te groeien.

Het dorp

Authenticiteit
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Het dorp

Dat is in feite de identiteit van Zoetermeer.

Het dorp

Dit is het oude centrum van de stad en behoort zij oude status en cultuur te behouden

Het dorp

Het dorp, is de kern van Zoetermeer. Dat is het mooiste plekje in Zoetermeer

Het dorp
Het Dorp
Het floriadepark
Het gebied Balijbos t/m Benthuizerplas
Het gebied bij de Zoetermeerse plas aan
de kant van Gelderswoude.

Omdat het t meest moois oudste en gezelligste wijk is van Zoetermeer. Daar hoort geen
hoog of nieuwbouw tussen!
Dit park is een symbool voor de groene uitstraling van Zoetermeer, het ontstaan van de
wijk Rokkeveen west.
Deze recreatiegebieden zo onderling verbonden zijn super waardevol voor recreatie,
ontspanning, natuur en buiten zijn en zouden nog veel beter benut kunnen worden

Het groen

De gebieden vormen nog een plek voor weidevogels, klein wild en is intrek bij fietsers.
Dit gebied moet haar eigen karakter behouden gezien de historische waarde/
authenticiteit
Ik vind dat er nu genoeg bebouwing is en bebouwing zal het uitzicht over de plas er niet
mooier op maken.
Dat is juist de identiteit van Zoetermeer, rust ruimte groen zijn de kernwoorden. 10.000
huizen erbij zie ik niet zitten. Denk eerder in kwaliteit boven kwantiteit.

Het groen

De longen van de stad.

Het groen

Groen maakt de leefomgeving prettig

Het groen

Groenstreken zijn de longen van de stad, houden mensen gezonder

Het groen

Het groen dat er nu is moet niet minder worden i.v.m. kwaliteit van leven

Het groen

Leefbaarheid

Het groen

Meer balans in de natuur en fauna

Het gebied rond de Dorpsstraat
Het gebied rondom het Noord-AA

Het groen
Het groen bij mij voor de deur
Het groen dat er is/ noord Aa
Het groen en bezuinigen in onderhoud in
Zoetermeer
Het groen en de parken.

Dan wordt het hier te vol en het wordt een getto hier moeten kinderen kunnen spelen dit
moet zo blijven
Omdat groen oases van rust creëren in de drukte van onze volle stad
Groen behouden en de stad goed onderhouden maakt Zoetermeer aantrekkelijker,
chiquer, kindvriendelijke en ruimer voor mensen die een woning zoeken om zich te
vestigen.

Het groen in de stad en het groen buiten
de stad

Omdat de mens dat nodig heeft om te ontspannen. En voor de zuurstof in de stad.
Er is maar 1 reden waarom ik in Zoetermeer wil wonen en dat is omdat de stad groen,
schoon en rustig is. Als hier een eind aan komt heeft wonen in Zoetermeer meer nadelen
dan voordelen en ligt verhuizen voor de hand.

Het groen in de wijken

Afblijven van groen in de wijken ook al is het groot genoeg voor woningbouw

Het groen in de wijken

Het groen in en om de stad
Het groen in het westen van de stad
Het groen in Zoetermeer

Het ‘groen ‘is voor een belangrijk deel bepalend voor de ‘leef- en ademruimte‘in de stad.
Als alle stukjes groen (parkjes, grasveldjes, volkstuintjes e.d.) Worden volgebouwd wordt
‘alle lucht uit de stad geperst ‘!
Groene buffer tussen Zoetermeer en den Haag
Er worden te veel bomen gekapt. Groen is belangrijk voor de luchtkwaliteit en
natuurbeleving

Het groen in Zoetermeer
Het groen om de stad

Het groen rond de stad - de grote parken.

Recreatie en visuele vrijheid
Alles wordt volgebouwd met woningen, tot aan de grenzen met omliggende gemeenten.
Zonde van het weinige groen dat er nog is in de randstad
Zowel de wijkparken als Westerpark, Balijbos etc. Zorgen niet alleen voor meer gezonde
lucht, maar ook voor de mogelijkheid om je in de natuur te ontspannen.

Het groen rondom de stad

Deze plekken bieden een fantastische recreatiemogelijkheid.

Het groen om de stad heen.
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Het groen zoals de parken

Belangrijk om te kunnen recreëren

Het groene hart rondom Zoetermeer
Het kenmerkende gezicht van de
Dorpsstraat
Het lang stukje tussen Leidsche veen en
SnowWorld (Meerzicht?)

Het is belangrijk dat er nog natuur is buiten de stad
Dat is zo gezichtsbepalend voor onze stad.

Het nog aanwezige groen in en rond de
stad

Vind ik een mooie waar je lekker kan lang kan fietsen of kan (hard)lopen.
We gaan groen en open ruimte nog snoeihard nodig hebben om de gevolgen van
klimaatverandering tegen te gaan en om de leefbaarheid op peil te houden of zelfs te
verbeteren

Het noord a

Gezelligheid met horeca.

Het noord Aa
Het oorspronkelijk dorp rond Dorpsstraat,
Voorweg.

De belangrijker trekker van de stad
Behoud van "oud Zoetermeer". Er wordt nu al te veel afgebroken en vervangen door lelijke
nieuwbouw.

Het oude dorp
Het oude dorp

Als er iets veranderd, probeer dan het oude karakter terug te brengen
Daarin vind je het authentieke karakter van Zoetermeers oorsprong terug. Het ie echt een
dorp in de stad, dat moet zo blijven

Het oude dorp

Dat is nog stukje authentiek Zoetermeer

Het oude dorp

De oorsprong, het boterdorp

Het oude dorp

Dit is de enige plek in Zoetermeer die sfeer en identiteit uitstraalt.

Het oude dorp

Door reflectie op het verleden excelleren in de toekomst!

Het oude dorp

Het oude dorp

Het is het liefste plekje in Zoetermeer
Het oude dorp biedt een prachtig beeld van het verleden van Zoetermeer en heeft met zijn
vaak romantische uitstraling een belangrijke functie. Het zou doodzonde zijn wanneer dit
aan de gebruikelijke verrommeling van de commercie verloren zou gaan.

Het oude dorp

Het oude dorp is een uniek stukje stad

Het oude dorp

Omdat het deel uit maakt van de identiteit van Zoetermeer

Het oude dorp

Oorsprong van de stad

Het oude dorp.

Het park voor mijn deur
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Er is al veel veranderd, maar niet ten goede. Het oude en goede moet men koesteren,
groen verdwijnt, bomen gerooid omdat ze later wellicht moeilijkheden gaan opleveren,
parkeren voor tevreden bewoners worden minder. Waarom op elk stukje groen maar weer
een flat neerzetten? Ik moet te vaak denken aan het lied van Dimitri van Toren." Dit is een
lied alleen voor kinderen, het is voor kinderen gemaakt" luister er maar eens goed naar.
Rustig kunnen leven is niet saai of vervelend, het is zoals het moet en brengt een hoop rust
in ons aller kinderen, de mensjes van de toekomst.
Dat ademt rust door het groen. De gemeente wil elk stuk groen van beton voorzien. Dat
levert kortzichtige poen op.

Het parkje bij de Julianalaan

Gewoon mooi

Het plassengebied: noord A

Dit geeft ruime en vertier aan de stad

Het prinses Arianne park.

Het is goed zoals het nu is.

Het strand en haar omgeving

Groen en paden bij de Noord AA behouden!

Het Westerpark
Het Westerpark

De rust en ruimte van het westerpark mag niet worden aangetast.
Die moet groen blijven. Het bied zoveel voor sport, ontspanning en ontdekkingen
(natuurtuin)

Het Westerpark

Een mooie, makkelijk te bereiken recreatie- en sportplek voor iedere inwoner

Het Westerpark

Een oase van rust en dat moet zo blijven

Het Westerpark

Er wordt al genoeg groen verpest.

Het Westerpark

Fantastische plaats om te recreëren en te sporten en rust te vinden.

Het oude dorp.
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Het Westerpark

Fijn om groen op loop- of fietsafstand te hebben.

Het Westerpark

Het is een rustige plek en moet dat blijven

Het Westerpark
Het Westerpark en sowieso alle parken
die we hebben.

Dat zijn de laatste echt groene plekken die we hebben. Waar moeten kinderen anders
kennis maken met de natuur?

Het wijkgroen

Ontzettend belangrijk voor de leefbaarheid.

Historisch centrum

Er is maar een zeer klein historisch centrum: dat moet gekoesterd worden

Historische kern

Meerwaarde voor Zoetermeer

Historische lint

Behoud van historie

Hoekstra park
Hoekstra park en schapenweide
natuursteenlaan

Groen long in Rokkeveen

Hoekstrapark

Hoekstrapark
Hoekstrapark

Een mooi park om te wandelen en voor kinderen om te spelen, mar uiteraard wel
verbeterd worden
Groengebied voor wandelaars, sporters, fietsers, ouderen en hondenuitlaters vinden hier
ontmoetingsplekken. Er is veel onderling sociaal contact wat je elders in de wijk nauwelijks
ziet.
Groen in de wijk is belangrijk en daar staat Zoetermeer bekend om i.v.m. andere steden in
de omgeving. Rokkeveen is o.a. daardoor aantrekkelijk

Hoekstrapark (2x)
Hoekstrapark

Omdat ik aan het park woon.

Hoekstrapark

Over het algemeen mooi onderhouden park

Hoekstrapark

Rust en groen

Hoekstrapark

Veel seniorencomplexen in de omgeving, die daar veel gebruik van maken

Hof van Seghwaert

1 van de mooiste buurtinitiatieven

Hof van Seghwaert

Geweldig stuk groen, met mooie sociale doelen

Hof van Seghwaert
Groene oase en plek voor sociale activiteiten in de wijk
Hof van Seghwaert en park/boomgaard bij Er is behoefte aan nieuwe woningen, maar wanneer de mooie plekken in de stad worden
Gaardedreef
opgeofferd wordt de aantrekkelijkheid aangetast en zullen mensen weg willen
Eindelijk hebben we wat meer horeca(pleinen) in Zoetermeer. Járenlang een heel groot
Horecapleinen en marktplein
gemis. 5-mei viering op het marktplein in Zoetermeer is elk jaar een hoogtepunt.
Huidig groen
Huidige groenvoorziening

Er is een goede balans tussen groen en steen. Niet op alle groene plekken bouwen
vanwege het bouwen. Zoetermeer is gegroeid maar heeft ook haar grenzen

Ik heb geen speciale plek.
Ik kan niet zeggen waar!!

Balance in vinden, plekken waar kinderen kan spelen, meer groen, plekken waar honden
kan poepen en niet zomaar overall,.

Ik zou niet ze gauw weten

Het is moeilijk om een plek aan te wijzen

Julianapark: dorpsstraat.

Rustpunt centrum (dorp): samen enige traditie temidden van veel/ alle nieuws.

Karakter dorpsstraat
Kinderboerderijen

Die zijn divers, op verschillende plaatsen in Zoetermeer en maken veel kinderen blij

Kinderspeelplaatsen

In de wijk Oosterheem zijn er maar een schaars aantal speelplekken.

Kinderspeeltuintjes

Die zijn er te kort

Kleine buurtparken

Ideaal voor de spelende kinderen, dus geen bebouwing

Laagbouw Meerzicht

Hier heerst rust
Met de ontwikkeling van het Balijbos, Bentwoud en de groene strook blijft Zoetermeer
aantrekkelijk voor eigen recreatie

Landelijke omgeving
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Laten afsterven van het oude dorp

Luxemburglaan

Maak de toegangsverbindingen tussen woonwijken ook bereikbaar voor auto‘s
Er zijn plannen om er nog een appartementencomplex neer te zetten, echt waanzin, de
twee torens, prima op de plek van het oude stadhuis
De bouwplannen op de Luxemburglaan tast het woongenot van de huidige omwonenden
onacceptabel aan, los van de waardevermindering van de huizen.

Maak geen keuze

Meerdere

Londenstraat

Mandelabrug
Mandelaburg
Markt 10

Typerend voor Zoetermeer ondanks dat men dit een leuke brug vindt.
Geen woontoren op die plek, zorgt voor parkeeroverlast, te veel mensen in de buurt,
schaduwwerking, geluidsoverlast. Milieuvervuiling, toename verkeer, veel inkijk

Marktplein

Geen hoogbouw daar

Markt/dobbegebied

Geen hoogbouw aan de markt en frankrijklaan.

Marktplein

De enige plek geschikt en voor iedereen bereikbaar voor evenementen

Meerpolder

De meerpolder is een unieke barrière tussen de steden

Meerpolder

Er is al veel groen opgeofferd.

Meerpolder
Meerpolder

Groen beschermen
Groene gebieden rondom de stad ook graag groen laten voor recreatie en buffer tegen
verstedelijking buurgemeenten

Meerpolder

Hier gaan groen en landbouw nog hand in hand: laten zo.

Meerpolder

Is natuur vlak bij de stad.

Meerpolder

Laatste stuk grootschalig groen

Meerpolder
Meerpolder

Uniek gebied

Meerpolder
Meerpolder!

Unieke polderlandschap zo dicht bij de stad
Een unieke plek waar rust heerst. Absoluut noodzakelijk voor het welzijn in een stedelijk
gebied.

Meerpolder noord Aa

Moet groen blijven

Meerzicht
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Meerzicht

De wijk is goed zoals het is maar voor oudere mensen is er helaas geen bushalte

Meerzicht
Merengebied en polders rondom,
Bentwoud

Het Cruijff sportveld en de speelweide i.v.m. Het spelen en vermaak van kinderen
Waarborgen dat voldoende natuur, stiltegebieden en "groene" recreatiegebieden blijven
bestaan

Mijn huis

Er zijn geen plekken in Zoetermeer die niet beter of anders kunnen.

Molen de hoop

Kenmerkende plek voor Zoetermeer

Molenstraat

Mooie authentieke straat met goed onderhouden huizen.

Monumenten
N.v.t.

We hebben al zoveel verwoest
N.v.t., want ik vind niet overal wat van. Ik weet ook niet van elke plek wat alle potentiële
plannen zijn, dus hoe weet ik van welke plek in Zoetermeer ‘we echt moet afblijven ‘?

Natuur

Geeft rust en ruimte

Natuur

Natuur geeft rust in een woonomgeving
Natuur/parken/bos etc. is noodzakelijk om een goede en prettige woonomgeving te
houden.

Natuur
Natuur
Natuur (in en rondom) Noordhove
Natuur (parken etc.)

Belangrijk voor Zoetermeer en ontspanning

Natuur, parken en bomen

Rust ruimte natuur dat hebben mensen nodig
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Natuurgebieden
Natuurgebied rondom SnowWorld en de
parken

Zeer belangrijk voor mens en dier
Het is juist heerlijk na een dag werken in Den Haag/ Rotterdam of Delft in de rust en groen
thuis te komen. De rust en ruimte die ik ervaar in Zoetermeer is voor mij een zaligheid en
de reden waarom ik er woon

Natuurgebieden
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Natuurgebieden

Fijn plekje om rust te vinden

Natuurgebieden in/ om de stad

Geven mooie afwisseling met de bebouwing

Natuurplekken

Geen bebouwing te dichtbij natuurplekken

Natuurtuin
Nergens

Lijkt me duidelijk
Overal in Zoetermeer kunnen wel kleine verbeteringen komen. Bij sommige plekken meer
dan de ander

Nicolaas park

Leuk terrein voor allerhande culturele activiteiten.

Nicolaaskerk
Nicolaasplein
Niet binnenhalen van grootse initiatieven
zoals grootste winkelmall, pretpark. En
dergelijke

Het past niet bij Zoetermeer en het kan niet in Zoetermeer. Ik vind het echt ongepast dat
B&W hierover denkt. Investeer in bewoners, Zoetermeer op zich en de identiteit zoals
deze is. Luister naar de berichten van bewoners waar veel toerisme is. Ook berichten van
horeca is niet positief. Je verandert Zoetermeer compleet daardoor. Noooooit doen!!!

Niet een

Alles per situatie en met omwonenden bekijken en dan een plan maken.

Niets
Niets

In principe staat alles open voor discussie.
Naar mijn idee is alles wel eens aan vernieuwing of verfrissing toe. Al zijn veranderingen
wel eens even wennen

Niets

Wat mij betreft is alles altijd te verbeteren en moeten we niet bang zijn dat te doen.

Noord Aa

Ruimte om buiten te zijn
Prachtige natuur met uitzicht op de polders en met voldoende recreatiemogelijkheden.
Houd de plas vrij van motor vaartuigen.

Noor Aa gebied
Noord Aa
Noord Aa

Biedt recreatie voor alle inwoners.
Dat is een mooi natuurgebied en zeer belangrijk voor de waterhuishouding van
Zoetermeer

Noord Aa

De enige plek in Zoetermeer voor recreatie in de zomer

Noord Aa
Noord Aa

Dit is een stukje natuurgebied
Dit is een unieke plek in Zoetermeer. Met de scootmobiels rijden wij ‘s zomers bijna
dagelijks een rondje om de noord a met onze teckel op de treeplank heerlijk.

Noord Aa

Een van de weinige natuurgebieden

Noord Aa

Genoeg horeca

Noord Aa

Genoeg horeca na komst De Beren

Noord Aa

Groen zoveel mogelijk ontzien
Heerlijk om langs te wandelen, een restaurant aan te doen, ontspannen buiten het
woongebied, rust, uitzicht.

Noord Aa
Noord Aa
Noord Aa

Laat het recreatiegebied onaangetast.
Leuk recreatiegebied, laagdrempelig voor iedereen. Wel mag er wat meer gedaan worden
aan de blauwalg.

Noord Aa

Moet blijven zoals het is

Noord Aa

Moet een mooi recreatiegebied blijven

Noord Aa
Noord Aa

Mooie natuur en recreatiegebied
Mooie en fijne recreatie plek, waar i.v.m. ontbreken zwembad, goed op waterkwaliteit
gelet moet worden.

Noord Aa

Mooie groene plek
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Noord Aa

Natuur is rust en belangrijk voor mens en dier

Noord Aa

Natuur laten

Noord Aa

Natuur zo laten gaan.

Noord Aa

Recreatie, rust en ruimterecreatie, rust en ruimte

Noord Aa

Stukje natuur

Noord Aa en Benthuizerplas

Rustgebied

Noord Aa gebied

Er is al veel gebouwd, dat tast het gebied aan. Nog meer dan is het geen natuur meer

Noord Aa gebied

Lijkt me duidelijk

Noord Aa gebied

Moet groen en openblijven

Noord Aa gebied

Mooi natuurgebied

Noord Aa gebied
NOORD Aa GEBIED/ Benthuizen-en
Noordhovenseplas
Noord Aa plas

Mooie plassen voor alle soorten van recreatie in een prachtig natuurgebied, het bouwen
van nog meer horecavoorzieningen is duidelijk niet gewenst
Wandelgebied, rustgebied, natuur, strand, zwemmen, buitenactiviteiten, eten en drinken,
cultuurpodium, etc.

Noord Aa

Belangrijk natuur- en recreatiegebied.

Noord Aa

Belangrijk voor de recreatie

Noord Aa

Belangrijk voor recreatie. Moet wel onderhouden worden.

Noord Aa

Belangrijke plek voor rust

Noord Aa

Dat is nog steeds een leuke plek en moet zo blijven.

Noord AA

De Beren, ok tot daaraan toe. Ook geen brug over de Noord AA !!

Noord Aa

De enige wandelplek waar je rust kunt vinden

Noord Aa

De laatste plek met rust, ruimte en onbelemmerd uitzicht over het weidegebied

Noord AA
Noord AA

De rust, de mogelijkheden (fietsen, wandelen, luieren), prachtig gebied
Dit gebied is kenmerkend voor Zoetermeer. Alleen verbetering tot recreatie en slimme
moderne speeltuinen zijn toegestaan

Noord Aa

Dit is een unieke plaats en dichtbij

Noord AA

Dit moet een plek blijven voor recreatie en rust. Dus hier geen woningen bouwen

Noord Aa

Een ideale plaats voor ontspanning en recreatie
Een mooie plek, veel groen en een rustplek in Zoetermeer waar tegelijkertijd drukte
gezocht kan worden. Vooral niet inkrimpen

Noord Aa
Noord Aa
Noord Aa

Er komt nu al te veel bebouwing
Fijne recreatieplek voor iedereen, overigens mag hij altijd verbeterd worden, maar hij
moet blijven bestaan.

Noord AA

Geeft rust en ontspanning

Noord Aa

Goed recreatiegebied

Noord Aa

Goed recreatie plek

Noord Aa

Groen en recreatief

Noord Aa

Noord Aa

Heerlijke plek en mooie natuur
Het betreft een uniek plassengebied, met een goede diversiteit in de natuur. Is een
belangrijke ontspanningsbron voor velen. Heb oog voor het natuuraspect!
Het is al mooi en de stranden zijn opgeknapt. Naakt stranden gescheiden van de grotere
groep gebruikers.

Noord Aa

Het is een mooie rustige plek zoals het nu is.

Noord Aa

Het is nu nog een plek om te recreëren in relatieve rust.

Noord Aa
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Noord AA

Het Noord AA-gebied is redelijk uniek. Het toevoegen van onbeige restaurants als De
Beren en Happy Mouse heeft hier al afbraak gedaan

Noord Aa

Ideale recreatieplek

Noord Aa

Leuk recreatiegebied en mooie natuur

Noord Aa

Moet recreatie en stiltegebied blijven

Noord AA
Noord Aa

Moet recreatiegebied+ groengebied blijven
Mooi gebied en zo laten. Het restaurant de beren en de blokhut zijn vreselijk. Aantasting
van de natuur!

Noord Aa

Mooi gebied, voldoet aan belevingen.

Noord Aa

Mooi groene omgeving dit moet gewoon behouden blijven

Noord Aa

Mooi natuur- en recreatiegebied. Moet zo blijven. Mag wel meer horeca bij.

Noord Aa

Mooi natuurgebied waar volop sport- recreatie mogelijkheden zijn

Noord Aa

Mooi stuk natuur waar de natuur zijn gang moet kunnen gaan.

Noord AA

Mooie natuurlijk plek, met goede recreatiemogelijkheden

Noord Aa

Natuur en rust op loopafstand van de stad

Noord AA

Natuur zo sterk mogelijk behouden en versterken

Noord Aa

Natuur zoveel mogelijk in stand houden

Noord AA

Natuurbehoud

Noord Aa

Natuurlijk

Noord Aa (6x)
Noord AA

Omdat aantasting nu al gaande is en het gebied belangrijk is voor rust, ontspanning en
natuurontwikkeling (vogelbroedgebieden)

Noord Aa

Omdat dat de enige plek is waar je zomers buiten kan zwemmen.

Noord Aa

Omdat het een prachtig recreatiegebied is

Noord Aa

Ongerept stukje land/strand en natuur

Noord Aa

Prachtig gebied

Noord Aa

Prachtig gebied waar niet gebouwd mag worden

Noord Aa

Prachtig natuurgebied zoals het is met voldoende horeca

Noord AA

Prachtig natuurgebied, geeft rust en zorgt voor ontspanning.

Noord AA

Prachtig recreatiegebied

Noord Aa

Prachtige landelijke omgeving

Noord Aa

Prettig recreëren!

Noord AA

Prima plek om te recreëren en watersport te beoefenen

Noord Aa

Recreatie

Noord Aa

Recreatie blijft belangrijk

Noord Aa

Recreatiegebied

Noord AA

Ruimte voor wandeling en rus

Noord Aa

Rust en ruimte

Noord Aa

Rust en ruimte op zeer korte afstand

Noord Aa

Rust, recreatie en natuur zijn daar belangrijk

Noord Aa

Rust, ruimte en lekker buiten

Noord AA

Rustige omgeving, fietsen, wandelen of recreatie.

Noord Aa

Uitgaansgebied voor inwoners en mensen van buiten
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Noord Aa
Noord Aa

Uniek en prachtig recreatiegebied in een grote stad.
Unieke plaats in Zoetermeer waar erg veel gebruik van gemaakt wordt. Verbeteren mag
wel!!

Noord AA

Van oudsher een ontspanningsplek

Noord Aa

Verbinding naar groene hart

Noord Aa

Voor rust en recreatie

Noord AA

Wanneer daar nog meer horeca/bouw komt is het helemaal over met de rust daar.

Noord Aa/ geerpolder

Natuur, ruimte en recreatie

Noord AA en bossen

Dit mooie recreatiegebied maakt het wonen in een stad zoals Zoetermeer uniek

Noord Aa en omgeving

Een natuurlijk rustpunt in Zoetermeer

Noord Aa en omgeving

Voor vele Zoetermeerders een mooi plek om van de natuur te genieten en te recreëren

Noord Aa en omstreken
Noord AA en Westerpark

2 van oudsher bij Zoetermeer horende natuur onderdelen

Noord AA-gebied
Noord AA-gebied

Belangrijk natuur en recreatiegebied
Een gebied dat rust uitstraalt en in de zomer een heerlijke plek is om te relaxen aan het
strand

Noord AA gebied

Er moet veel ruimte blijven voor groen en recreatie

Noord Aa gebied

Groen, natuur, vermaak voor jong en oud, enz.

Noord Aa gebied

Het recreatieve karakter van het Noord Aa gebied.

Noord AA gebied

Laat daar groen en realiseer zo min mogelijk gebouwen

Noord Aa gebied

Laat natuur natuur blijven

Noord AA gebied

Meest rustgevende plek van Zoetermeer, wordt altijd gelukkig van de natuur daar.

Noord Aa gebied

Mooiste plek van Zoetermeer

Noord AA gebied
Noord Aa gebied
Noord Aa gebied en de polders eromheen

Rust en ruimte handhaven
Het is er elk seizoen zo prachtig, heerlijk om er te wandelen en eigenlijk nog te klein om
lekker te fietsen, mag echt niet minder worden!

Noord Aa westzijde

Natuurbehoud

Noord Aa!!

Prachtig stukje natuur. Zwemmen vooral omdat t keerpunt gesloten is.

Noord Aa/Zoetermeerse plas
Noord AA-gebied

Is nu hoogwaardig recreatiegebied dat zo moet blijven
Er dient veel groen in de stad te blijven waar mensen tot rust kunnen komen. Dus niet
alleen Noord AA maar ook Westerpark, Floriadepark, Binnenpark et cetera

Noord Aa-gebied

Is mooi en moet mooi blijven

Noord Aa-gebied

Noord Aa-gebied moet zoveel mogelijk natuurlijk blijven.

Noord AA-gebied

Prachtig natuur- en recreatiegebied

Noord AA-gebied.

Geen bouwconstructies rondom het meer.
Niet meer horeca rond de plas en zorgen dat er alleen schoon water op geloosd wordt,
zodat ecosysteem behouden blijft.

Noord A-gebied
Noord/AA

Noord-A

Flora en fauna beschermen
Belangrijkste recreatiegebied voor heel Zoetermeer. En belangrijk natuurgebied en dat
moet zo blijven
Natuurgebied is essentieel voor een stad als Zoetermeer, er is te weinig groen in deze
woonstad

Noord-Aa

Rust en natuur moet blijven.

Noord-Aa

Uniek gebied dat zo blijven moet

Noord-A
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Noord Aa gebied

Een belangrijke ‘long ‘voor Zoetermeer

Noord Aa gebied
Noord Aa

Noord Aa

Behoud van water en groen
De Moose en de Beren heeft al voldoende groen en vooral uitzicht verpest. En nog steeds
geen echte concurrent voor rest. Aa zicht. Groen is bewezen ontstresser. Uitbreiding lijkt
mij top!

Noord Aa

Het enige stukje waar nog iets van de oorsprong ligt

Noord Aa

Noord-Aa
Noord-Aa

Belangrijk foerageer- en rustgebied voor vogels en daardoor een heel belangrijke plek voor
rust en ruimte in en voor de natuur. Hierin te mogen wandelen is van groot belang ter
afwisseling van de hectiek van het moderne leven en dus voor de geestelijke gezondheid
van recreanten daar.

Noord-Aa

Deze plaats is naar mijn mening cruciaal voor ontspanning, ontmoeting en natuur.
Deze plek zorgt ervoor, dat je binnen een paar tellen het idee hebt op het platteland te zijn
i.p.v. In een grote stad.

Noord-Aa

Dit is natuurgebied dat intact moet blijven

Noord-Aa

Dit moet een rustig gebied blijven (en niet te veel feesttenten)

Noord-Aa
Noord-Aa

Geen verdere bebouwing aan het Noord-AA.
Het is nu een mooi natuurgebied met een paar cafés, precies genoeg. Meer zou het
aanzicht en sfeer van het natuurgebied verpesten.

Noord-Aa

Het moet een plek van rust blijven

Noord-Aa

Is mooi zoals het is

Noord-Aa

Mooi stuk recreatie. Wel wat meer horeca maar geen huizen bouwen.

Noord-Aa

Mooi stukje natuur en rust en ontspanning

Noord-Aa

Open en groen/blauw-gebied is puur voor recreatie en verdraagt geen woningbouw

Noord-Aa

Prachtig natuurgebied en dat moet zo blijven

Noord-Aa

Recreatie en ontspanning

Noord-Aa

Rust en ruimte in een grote stad

Noord-Aa

Rust, ruimte

Noord-Aa & benthuizerplas

De recreatieplas moet van dominerende horeca vrijblijven

Noord Aa gebied

Recreatie en rust

Noord Aa gebied
Noord-Aa gebied

Recreatieplek voor héél Zoetermeer
Is prachtig zoals het nu is. Is mooie plek om te ontspannen voor de vele inwoners van deze
stad!

Noord-Aa gebied

Mooi gebied voor fietsen en wandelen

Noord-Aa gebied

Natuur zonder intensief ingrijpen van de mens is belangrijk

Noord-Aa gebied

Recreatieve mogelijkheden

Noordelijk plassengebied

Noordelijke plassen

Zoetermeer moet stad blijven waar natuur altijd vlakbij de bewoners te vinden is
1) dat is hetgeen wat Zoetermeer aantrekkelijker maakt t.o.v. andere gemeenten2) het is
prachtig stuk natuur3) er kan door iedere inwoner gerecreëerd worden
Rust, ruimte, natuur, recreatie, uitzicht en dat alles rondom de stad. (Dus dit geldt eigenlijk
ook voor buytenpark, Westerpark, Bentwoud en balijbos)

Noordhove

Balans recreatie en wonen is goed, moet echt niet nog meer worden

Noordhove
Noordkant van Zoetermeer

Heerlijke plek om te wonen en de natuur in te gaan
Rust en ruimte vind je in Zoetermeer vrijwel direct buiten de woonwijken, hou dat in
stand.

Noord-Aa gebied

Geeft een ruimtelijk gevoel aan de stad

Noordelijk plassengebied (noord-Aa etc.)
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Ns station Zoetermeer oost

Omdat wij in Rokkeveen geen aansluiting hebben op het randstadrail netwerk. Maak u
daar hard voor!
Omdat de ouderen hun scootmomiel niet kwijt kunnen en voor hun deur of in hun woning
en zo geïsoleerd raken omdat ze de lange afstanden niet kunnen afleggen ergens in het
gebouw waar ze hun scootmobiel moeten achterlaten! Heleboel ouderen gaan daarom de
deur niet uit!!!!
Overall veel werk en moet nog meer aan gewerkt worden.
Troosteloos aanbod aan winkels etc.
Veel verzakkingen en er wordt niets aan gedaan. Hopelijk na ongelukken wel wat.
Voor starters is het vrijwel onmogelijk iets te vinden op de woningmarkt. In mijn optiek
moet men trachten de jeugd zoveel mogelijk vast te houden in een stad om vergrijzing
tegen te gaan.
Wordt steeds overgeslagen bij het groen onderhoud

O.a. Westerpark

De longen van de stad

Olof palmelaan
Omdat er veel te hard wordt gereden
meer dan de toegestane snelheid van 30
km.

Geen moskee in de wijk oosterheem.

Omgeving begraafplaats

Omgeving Nicolaaskerk

Dit is geen plek voor reuring en vermaak.
De mensen van buiten Zoetermeer beschrijven de buurt altijd als mooi, rustig en
onverwacht voor een stad als Zoetermeer. Voorbeeld voor hoe het vaker zou moeten.
Dit is een "balansplek" - oude stadsbebouwing als tegenhanger van moderne
stadsplanning, inclusief het groen en de waterpartijen - nog bereikbaar óók

Omgeving Noord Aa

Hier is plaats om te recreëren en rust te vinden, dat moet zo blijven.

Omgeving Noord-Aa

Natuur en recreatie goed zoals het is

Onze parken. Het groen, in het algemeen.

Het zijn de plekken waar mensen tot rust komen.

Oosterheem

Nu goed opgezette wijk

Oosterheem
Open plek op de Italielaan. Maak er een
leuk parkje van of parkeergarage met een
gezellig kleurtje. Geen torenhoge flat. Dat
is al verschrikkelijk om te zien. Dan wordt
het centrum bah!!
Open ruimte tussen Zoetermeer en
Leidschenveen

Oosterheem wordt steeds voller gebouwd

Omgeving Lombok
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Openbaar groen in alle wijken.
Openbaar vervoer
Openbare groenvoorziening
Oud Zoetermeer
Oude bebouwing Dorpsstraat en Voorweg

Unieke verbinding naar centrum en den haag zou uitgebreid moeten worden naar alle
wijken en Rotterdam
Geeft de stad een leefbaar aanzien
Er is zoveel "moderns" en "luxueus" bij gekomen, er wordt zo veel gesloopt, gekapt, enz.
Dat Zoetermeer zijn authenticiteit verliest/ kwijt is.

Oude Centrum

Monumenten en erfgoed dienen behouden te blijven.
Alles is al strakke beton en eentonig bebouwing met goede horeca winkels is het een
toplocatie

Oude Centrum

Sfeervolle gezellige plek met historie

Oude Centrum

Te veel moderne nieuwbouw eromheen

Oude Centrum

Verliest steeds meer van haar karakter

Oude Dorp

Behoudt deze identiteit, geen nieuwbouw

Oude Dorp

De geboorte van Zoetermeer/zegwaart

Oude Dorp

De oude authentieke uitstraling is een toegevoegde waarde voor de stad
73

Oude Dorp

Dit is het historisch centrum en de identiteit van Zoetermeer

Oude Dorp

Eigen karakter. Het enige historische deel.

Oude Dorp

Historie behouden

Oude Dorp

Historie en allure van de oude dorpsstraat/ kern waarborgen

Oude Dorp

Oude Dorp

Historie en erfgoed
Historie met rust laten, eventueel omringen met nieuw t.b.v. identiteit. Zolang dorp (en
omgeving) heeft Zoetermeer een verhaal.
Identiteit v.h. dorp als aanvulling op het stadshart is noodzakelijk om niet terug te vallen
als eenheidsworst.

Oude Dorp

Karakter behouden

Oude Dorp

Moet authentiek blijven.

Oude Dorp

Moet wel zoveel mogelijk eigen identiteit behouden.

Oude Dorp

Niks aan veranderen

Oude Dorp (2x genoemd)

-

Oude Dorp

Oude dorp is Zoetermeer. Aantasten van deze omgeving is afbreuk doen aan onze stad

Oude Dorp

Oude dorp moet zijn karakter behouden

Oude Dorp

Sfeer handhaven

Oude Dorp

We hebben al zo weinig authentieks

Oude Dorp

We hebben al zoveel nieuwbouw. Blijf van de oude kern af!!!

Oude Dorp en directe omgeving

Kern/basis van Zoetermeer

Oude Dorp en dorpsstraat
Oude Dorp, de linten, de molen en de
kerken

Oude karakter behouden
De gemeente moet voorzichtig en behoudend omgaan met de weinige resten van het
Zoetermeerse verleden. Er rest ons nog maar heel weinig van Oud Zoetermeer

Oude dorpskern

Dat is een unieke plek en dat moeten we zo houden

Oude dorpskern

Oude karakter van Zoetermeer dient gehandhaafd en gekoesterd te worden

Oude dorpskern

Tikje historie wat onze stad heeft zoveel mogelijk intact houden

Oude dorpskern

Uit nostalgische overweging

Oude dorpsstraat

Historisch

Oude dorpsstraat

Moet gezellig en authentiek blijven

Oude Dorp

Oude dorpsstraat.
Oude kerk

De oude kerk heeft belangrijke historische waarde.

Oude kern

Identiteit Zoetermeer

Oude kern

Identiteit

Oude kern

Nostalgie

Oude kern
Oude kern

Staat nog voor de identiteit van Zoetermeer
De oude kern van Zoetermeer mag nooit verloren gaan. Ook geen moderne bouw meer in
Oude panden en kerken in de dorpsstraat. of rond de Dorpsstraat.
Er verschijnt te veel nieuwbouw waardoor de historische en sfeervolle omgeving
Oude stadskern
verdwijnt.
Oude structuren

Zij geven de basis van Zoetermeer aan want we zijn een stad gebouwd op verleden

Oude. Dorp

Warme uitstraling
Zoetermeer moet meer doen aan de opvang en verzorging van ouderen. Er moet meer
voorzieningen worden getroffen in de vorm van woningen en verzorging. Niet afbouwen
aan wat we hebben. Maar, naarmate Zoetermeerders ouder worden, ook hun

Ouderen-opvang
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voorzieningen aanpassen. En betaalbaar houden.
Ouderenvervoer
Overal in de stad

Geen ervaring, maar afstand naar randstadrail voor mensen met loopproblemen is groot in
Meerzicht

Panden met historie

Het groen waarvan er al zo weinig is met al dat drukke verkeer
Omdat het al van de zotte is dat er bomen gekapt worden om onzinnige of minder
belangrijke redenen. Bomen die karakteristiek zijn voor bepaalde wegen of wijken. Laat
het groen groen.
Wat er nu veranderd is slecht de ene woning geen overlast van verkeer de andere te
veel...……zoals van Beeck straat
Er is niet zo veel bewijs van de geschiedenis van Zoetermeer. Meer aandacht of blijvende
aandacht voor dat wat was. Omdat dit zoveel zegt over waar we naar toe willen.

Park

Er zijn niet genoeg plekken om even te ontsnappen aan de dagelijkse hectiek

Park

Voor iedere inwoner belangrijk

Park achter Dorpsstraat en Westerpark

Oases van rust

Park bij dorpsstraat

Mooi voorbeeld van én karaktervolle dorpsstraat én prachtige groenvoorziening

Park rondom de Noord Aa

Groen behouden is belangrijker dan meer woningen.

Park(en)

Zodat de inwoners zich erin terug kunnen trekken

Parkeerplaatsen

Ik vind dat een ramp als je wil winkelen en je auto nergens Kan parkeren.
Laadpalen elektrische auto ‘s niet nodig op openbare plaatsen. Mensen die hier in rijden
hebben eigen parkeerterrein thuis.er is al te weinig parkeerplek

Overal waar groen is en bomen staan.
Palenstein

Parkeerruimte
Parken
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Parken

Alle wijk parken

Parken

Belangrijk voor recreatie

Parken

Belangrijk voor rust ruimte en recreatie

Parken
Parken

Broodnodig in een stedenbouwkundig gebied!!
Deze zijn van groot belang en verzorgen ruimte, rust, recreatie en
ontspanningsmogelijkheden.

Parken

Dit groen is echt belangrijk.

Parken

Er is al te veel bebouwing

Parken

Er is al zo weinig groen, en wordt met uitbreiding steeds minder. Investeer hierin

Parken

Er zijn geen steden met zoveel parken per wijk. Houden zo.

Parken

Even genieten van de natuur en een moment om tot rust te komen

Parken

Goed voor gezondheid en recreatie

Parken

Groen behoud

Parken

Groen behouden.

Parken

Groen hoort ook bij een stad

Parken

Groen in de wijken is erg belangrijk. Zowel de kleine stukjes als de grote parken.

Parken

Groen is belangrijk

Parken

Groen is belangrijk

Parken

Groen is belangrijk als rust en speel ruimte

Parken

Groen is belangrijk in een stad

Parken

Groen is belangrijk om meerdere redenen

Parken

Groen is belangrijk voor iedereen.

Parken

Groen is belangrijk voor ontspanning

Parken

Groen is belangrijk voor ontspanning, gezondheid, genieten
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Parken

Groen is belangrijk voor rust en ruimte

Parken

Groen is nodig

Parken

Groen is nodig om te kunnen ontspannen en niet alleen maar tussen beton te wonen

Parken

Heerlijk, altijd de natuur om de hoek!
Het is van groot belang dat alle het groen behouden blijft. Ook de kleine parkjes zoals het
binnenpark bij de broekwegschouw. Nieuwbouw moet maar plaats vinden op
industrietreinen.

Parken
Parken

Parken
Parken

Houden de stad prettig leefbaar
Iedere keer wordt er een park of deel ervan " verbeterd" waarbij vooral bomen moeten
wijken. Of bijvoorbeeld er een gigantische peniskoker gebouwd moet worden midden in
een schitterend natuurgebied. Mocht het niet duidelijk zijn, buitenpark

Parken

In elke wijk een prettig park is heel belangrijk voor een korte wandeling in de natuur
Je hebt groen nodig om de dag te verwerken en je hoofd leeg te maken en kinderen te
laten spelen.
Mogelijk gaan de initiatieven m.b.t. realisatie van woningen ten koste van de (grond) van
de parken

Parken

Naast al drukte een plek voor de inwoners om te ontspannen

Parken

Natuur

Parken

Natuur is belangrijk in een stad

Parken

Neen

Parken

Noodzakelijk voor leefbaarheid in de stad

Parken

Nu meerdere groenstroken worden volgebouwd, is het belangrijk dat de parken niet
worden aangetast.

Parken

Parken (10x)
Parken
Parken

Omdat de parken in Zoetermeer voor rust en vermaak zorgen bij ouderen en jonge
gezinnen met kinderen

Parken

Omdat het groen belangrijk is!
Omdat het groen wat er is moet blijven. Groen is belangrijk voor zuurstof en rust,
ontspanning

Parken

Omdat je daar rust en ruimte vindt

Parken

Omdat ze mooi zijn

Parken
Parken

Parken geven rust en ruimte
Parken verhogen de leefbaarheid voor zowel jonge als oudere mensen en geven de stad
wat meer lucht.

Parken

Parkvoorzieningen per wijk en niet wijk gebonden vergroten leefbaarheid van de stad

Parken

Plek van rust en ontspanning

Parken

Recreatie en groen nodig

Parken

Rust en kleur in de natuur

Parken

Rust, ruimte en groen zijn een must

Parken

Vanwege het groen

Parken

Veel mooie parken, veel rust en wandelmogelijkheden. Helemaal top1

Parken

Voldoende groen behouden ondanks verdere verstedelijking

Parken
Parken

We hebben best veel groen, laten we daar zuinig op zijn.
We zijn al zover losgezongen van de natuur, dat beetje wat er is is nodig om te ademen,
water op te vangen en te kunnen ontspannen

Parken

Wel onderhouden, blijven belangrijke groen plekken

Parken

Ze zijn mooi.
76

Parken (westerpark, buytenpark, etc.)

De parken bieden een mooie balans tussen stad en natuur. Je kan er echt goed in
wandelen en genieten van de natuur, zonder ver weg te hoeven

Parken aan westkant

Groene bufferzone met oprukkend Den Haag en industrie panden bewaren.

Parken die rust en ruimte geven

Zie hierboven
Dit houdt/maakt de stad aantrekkelijk en fijn voor iedereen om te kunnen bewegen en te
ontspannen.
Charme van Zoetermeer is de relatief grote hoeveelheid groen in de wijken en rondom de
stad dat wordt ook druk gebruikt door de inwoners

Parken en ander groen.
Parken en Balijbos
Parken en Balijbos
Parken en bossen

Kenmerk van Zoetermeer is de groene stad. Ergens moet nog rust te vinden zijn.
Openheid en natuur zijn belangrijke elementen in het leven. Mensen vinden daar rust en
biedt een speelplaats voor jeugd

Parken en groen

Deze zijn belangrijk voor het welbevinden van de bewoners

Parken en groen

Een plek om tot rust te komen is noodzakelijk

Parken en groen
Parken en groenstroken.

Parken en groen zijn belangrijk voor ontspanning, educatie, schone lucht en rust.
Het is zo belangrijk voor mensen om na een drukke werkdag dicht bij huis te ontspannen in
een natuurlijke omgeving.

Parken en het groen

Dat zorgt voor rust.

Parken en recreatiegebieden
Parken in de stad

Groen is voor de toekomst (temperatuur) van groot belang

Parken in de wijk

Dit zijn de speel en recreatie plaatsen van de woonomgeving.

Parken in de wijken

Parken geven rust, recreatie, plek voor de vogels
Met het beleid van 10.000 woningen meer en tegelijkertijd de afbraak van de 60erjarenflats, kan het niet anders dan dat de groenvoorzieningen in de stad worden
aangetast. Daardoor wordt de natuur rondom Zoetermeer nog belangrijker

Parken in en natuur rondom Zoetermeer
Parken in heel Zoetermeer en Noord Aa
gebied

Veel groen zorgt voor rust in de stad en recreatiemogelijkheden.

Parken in stad en rand bv Buytenpark

Groen belangrijk ook aan de rand van Zoetermeer

Parken in Zoetermeer

Geven rust en ruimte aan de stad

Parken rond de stad

Door de vele parken bezit Zoetermeer een unieke kwaliteit

Parken, balijbos, westerpark

Er wordt te veel groen opgeofferd

Parken, bossen en meren.
Parken, noord Aa, weilanden rondom
Zoetermeer, wij-en buurttuinen

Groen is belangrijk voor de mens welbevinden
Alles is al zo vol en zo blijft er geen groen meer over. Zeker voor kinderen is het zo
ontzettend belangrijk en voor iedereen. Natuur ontspant...
Het zijn unieke plekken met groen, water en diversiteit in omgeving (park, uitzicht polder,
water...betere plek in dit stuk randstad om te onthaasten, bestaat er niet). Auto‘s weren
bij noord AA (aan de kant van De Leyens) en hier alleen voetgangers, wandelaars en
fietsers toestaan. Er is steeds meer oneigenlijk verkeer door recreanten aldaar (vissers bv)

Parken, omgeving dijk van SnowWorld tot
en met noord AA, noord AA gebied,
westerpark
Parken, plekken met veel groen die
mensen nog rust kunnen bieden.
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Parken. Hoekstrapark en balijbos

Het is een heerlijk stuk groen in de wijk Rokkeveen

Parken/groen

Noodzakelijk voor fauna

Parken/groenvoorzieningen

Zoetermeer is juist door het vele groen aantrekkelijke woongemeente

Parken/longen van de stad

Ingeklemd tussen rijkswegen e fabrieken

Parkje

Parkje achter dorpsstraat met gedenkteken

Parkje Amalia plein

Biedt veel rust en groen

Plantsoenen

Er moet voldoende groen blijven

Plas van Poot
Plas van Poot

Originaliteit behouden
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Plas van Poot

Puur natuurgebied

Plas van Poot

Respect voor het verleden

Plas van Poot

Uniek natuurterrein

Plas van Poot

Waard evil natuurgebied, voor always voor vogels. Níét aan tasten/ombouwen!

Plassengebied

Dit moet rustig en groen gehouden blijven

Plassen: Noord Aa, Benthuizerplas

Fijn buitengebied met vogels

Plassengebied

Het is zo mooi

Plassengebied

Hier zie je nog verschillende vormen van recreatie.

Plassengebied

Recreatie en groen is erg belangrijk

Plassengebied
Plassengebied Zoetermeer - Noord

Zeer waardevol voor duurzaamheid en kwaliteit-recreatie
Is fantastische plek om te recreëren, te fietsen of wandelen. Tevens belangrijk vogelgebied
door rust en ruimte

Plataanhout
Plekken die bijdragen aan de ontwikkeling
van kinderen. Dus de speel veldjes.

Groen behouden
Johan Cruijff zei het eens. Buiten spelen zou een vak op school moeten zijn. Blijf dus van de
speel veldjes af!

Polder
Poldergebieden rondom Zoetermeer en
de diverse parken in de wijken
Prielenbos en Buytenpark: afblijven. Geen
onderhoud en de rust bewaren.

Groen rondom de stad is belangrijk. Niet dichtbouwen.

Prinses Ariane plantsoen

Rust en groen op loopafstand

Randen noord Aa

Borgen natuur, recreatie en rust/stiltebuffer randstad
Een stad van formaat van Zoetermeer dient standaard goede recreatie te hebben. Trek de
jeugd van straat met interessante recreatie en sporten

Recreatie
Recreatiegebieden
Recreatieterreinen
Recreatiegebied
Recreatiegebied noord Aa
Recreatiegebied Noord Aa

Stad moet leefbaar blijven daar hebben groenvoorzieningen een grote rol in
Omdat je minder verstoring en meer biodiversiteit zou moeten willen (uitgangspunt:
Zoetermeer wil de biodiversiteit verhogen!)

Het groen in Zoetermeer maakt de stad aantrekkelijk
Er moet een uitgaand mogelijkheid zijn en daar zou zelfs, op dezelfde plaatsen, een forse
uitbreiding moeten komen
Er is al te weinig recreatiegebied
Het is een prachtig gebied en biedt aan de inwoners van Zoetermeer ruimte om te
ontspannen en te sporten
Hier vinden mensen rust. Dat geldt ook voor andere plekken, bv. Westerpark maar ik
mocht maar één plek noemen.

Recreatiegebied noord Aa
Recreatiegebied Noord Aa

Voldoet

Recreatiegebied noordwest

Groene hart van Zoetermeer

Recreatiegebieden

Moet groen blijven. Oase van Rust

Recreatiegebieden

Westerpartk, van tuyl park etc. Zorgt goed mix wonen/natuur

Rokkeveen

De groenvoorzieningen moete zo blijven

Rokkeveen
Rokkeveen

Fijne wijk met diversiteit en groen
Heeft goede balans is rust, ruimte, groen, voorzieningen voor gezinnen en wij ervaren het
als veilig

Rokkeveen

Hou het aanbod van Natuur instant.

Rokkeveen

Is ruim opgezet en dat graag zo houden en niet elk grasveldje ook weer vol bouwen

Rokkeveen

Moet blijven zoals het is
Omdat er nu weer groen wordt opgeofferd voor woningbouw terwijl aan de rand van
Zoetermeer genoeg ruimte is om te bouwen
Rokkeveen is een prima wijk met veel groen, rust en mooi winkelcentrum, weinig
hoogbouw.

Rokkeveen
Rokkeveen
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Rokkeveen west

Is klaar

Rokkeveen winkelcentrum de Vlieger

Overal verschillende winkelcentra is praktisch.
Omdat de Noord Aa mede de groene long en de recreatie voor jong en oud
vertegenwoordigd

Rond de Noord Aa
Rond de waterplassen Noord Aa en
Noordhoveplas
Rondom de dobbe
Rondom de Dorpsstraat/ CKC

Het natuurlijke karakter behouden.
Midden in de stad een prachtig rustpunt
Een stuk openheid tussen allerlei hoogbouw gebouwen houdt de stad leefbaarder.
Voorkomt dat de stad een een groot warmte-eiland wordt.

Rondom Zoetermeerseplas, prielenbos
Ruimte achter de flat Van AalstlaanAustraliéweg

Plekje om tot rust te komen

Ruimte rond Zoetermeerse plas
Ruimtelijk groen aan de buitenranden van
de stad

Niet alles moet vol, er moet ook open ruimte zijn

Schapenweide bij Noordhove

Heerlijk stukje groen en rust met een speeltuintje voor de kinderen

Schapenweide Seghwaert/Noordhove
Scouting/ van tuylpark

Een prachtige groene ruimte, een oase om te verblijven. Geeft de buurt cachet.
Hele fijne plek waar kinderen goede normen en waarde meekrijgen in een veilige
omgeving

Seghwaert

Ik woon daar

Seghwaert

Omdat ik daar woon en omdat het al meer dan voldoende verdicht is

Seghwaertpark

SnowWorld

Een van de weinige plekken met oude bomen. Oude bomen sowieso sparen
Dit is een van de laatste stukken open ruimte in de wijk Seghwaert. De rest is bijna
volgebouwd.
SnowWorld is het leukste uitje om gasten uit het buitenland (en dan met name uit
Tropische landen) mee naar toe te nemen voor een kopje koffie of chocomel en eventueel
een proefuurtje skiles.

Speeltuinen en groen in de wijk

Buitenspelen en samen spelen is belangrijk voor de jeugd

Speelveld plataanhout

Gevoel van open ruimte en speelplek voor kinderen

Segwaertse hout

Mooi groengebiedje, niet gaan bebouwen

Natuur ligt aan de basis van menselijke bestaan

Speelveldjes
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Speelveldjes

Bewegen is belangrijk, zeker voor kinderen.

Sportvelden
Staalblauw/reigersblauw

Sport is belangrijk voor de gezondheid en samenleving
Wij hebben prachtig uitzicht op groen en hoop dat het zo mag blijven. Dat dat kleine stukje
ook niet vol gebouwd wordt.

Stadboerderij(en)

Zodat de jeugd in contact kan komen met de natuur

Stadhart

Om dat het veel te druk wordt in stad hart en omgeving vol loopt. Met te veel auto’s.

Stadhart
Stadhuisplein

Worden te druk
Dit is nu al zo vaak aangemaakt, heeft al zoveel gekost, ziet er nog OK uit en laat het even
zo.

Stadhuisplein

Er is al te veel gerommeld met stadhuisplein

Stadhuisplein en Cadenza

Dat is de enige plek waar het echt levendig is

Stads/stiltepark

Mag wel iets veranderen, maar geen woningbouw op de plek van het park.

Stadscentrum

Dit is een plek voor iedereen uitgaan inkopen, horeca

Stadscentrum
Stadshart

Moet beperkt blijven tot winkelgebied
Al onrustig genoeg met enorme parkeerproblemen met name het laatste kwartaal van het
jaar

Stadshart

Daar wordt maar gebouwd, zo dicht op elkaar

Stadshart

Dat is de kern van Zoetermeer
79

Stadshart

Dit is het centrum en altijd gezellig

Stadshart

Gezellige plek

Stadshart

Het is daar druk genoeg

Stadshart
Stadshart

Hoogbouw met een verlaagde parkeernorm
Ik woon hier al wat langer en de kwaliteit wordt er niet beter op. Heb a.u.b. aandacht voor
de mens

Stadshart

Is aantrekkelijk ook voor niet Zoetermeerders

Stadshart

Is gezellig nu

Stadshart

Is goed zo

Stadshart

Komen veel mensen van buitenaf en fijn voor bewoners. Visitekaartje Zoetermeer.

Stadshart

Stadshart

Moet niet volgepropt worden met woningen
Nog nooit zo‘n lelijk betonnen geheel gezien, wie heeft dit ontworpen? Ook na de
verbouwingen is en aanpassingen blijft het heel lelijk. Gemak boven alles, de schoonheid
verdwijnt.

Stadshart

Nu een gezellig samen zijn, en behoorlijk assortiment diversiteit aan winkels

Stadshart
Stadshart

Perfect is het winkelaanbod.

Stadshart

Te veel Horeca bij elkaar.

Stadshart groen

Stadshart incl. Dobbe gebied

Het stadshart is nogal... Winkelig en extra groen heft dit wat op.
Stadshart is bij velen in trek zoals het nu is. Dobbegebied is uniek en moet zeker een
rustgevende omgeving blijven. Velen verblijven hier om op adem te komen, te mediteren
of gewoon stil te genieten, dus geen activiteiten met reuring.

Stadsparken

Deze moeten zo natuurlijk mogelijk blijven.

Stadsparken

Groen is goed voor de mens.

Stadsparken

Hier kom je tot rust en ontmoet je medebewoners.
Stadsparken en de plekken om te recreëren (zoals Noord-A gebied) zijn m.i. Noodzakelijk
om een dichtbevolkte plaats als Zoetermeer leefbaar te houden.

Stadsparken
Te veel om op te noemen
Dobbe plas
Van alle groene wandelgebied zoals
buytenpark of balijbos
Van alle stukjes groen die er nu nog over
zijn
Van bosgebieden en groene stroken die
nodig zijn voor de leefbaarheid in wijken.

Omdat natuur, ontspanning, rust en groen belangrijk is voor de inwoners van Zoetermeer
Doorgaan met kantoorpanden verbouwen tot woningen
Groen is belangrijk voor leefbaarheid, gezondheid en recreatie.

Van de parken

I.v.m. recreatie en "lucht"

Van de parken en de kinderboerderijen

Die zijn nodig voor de ontspanning en de jeugd

Van de parken, bijv. Westerpark
Van de polder richting Stompwijk.

Het groen moet blijven, voor klimaat flora en fauna en de bewoners.
Dit is een mooi groengebied weilanden koeien en schapen als je Zoetermeer vanaf leiden
komt binnen rijden

Van het groen in de stad

Parkjes en grasvelden ed. zijn gewoon heel belangrijk in een wijk! Niet volbouwen!

Van het groen in Zoetermeer
Van Tuykpark

Groen en recreatie. Sporten etc.

Van Tuyl park

Een van de oudste parken en nog steeds in trek om te wandelen, joggen en recreëren
Dagelijkse wandeling tijdens lunchpauze met vele werknemers van omliggende bedrijven.
Het slopen van een deel ervan voor dat hopeloze Dutch water dreams is al erg genoeg.
De initiatieven ontplooid in het verleden hebben het er niet beter op gemaakt. Lege
voetbalvelden, Dutch water dreams (gesloten) , zwembad (gesloten)

Van Tuyllpark
Van Tuyllpark
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Van Tuylpark
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Van Tuylpark

Laten we daar niet te veel bebouwen.

Van Tuylpark

Verpauperd nu.

Van Tuylpark

Zwembad in ere herstellen

Van Tuylpark, plas van Poot
Venedepark

Dit gebied is al genoeg verprutst door allerlei megalomane plannen.
Hier wordt veel gebruik van gemaakt door de mensen uit het dorp. Het is al lastig dat er
auto‘s doorheen rijden.

Verandering is goed

Alles ondergaat verandering als het maar in overleg met de buurt wordt beslist

Vernèdepark.

Versnipperd groen

Het is voldoende benut. Geen zwembad erbij of in de woonwijk.
Stukjes groen worden opgeofferd aan bouw omdat het geld opbrengt. Kinderen hebben
ruimte nodig om zich uit te leven. Om me heen zie ik dat verworden tot kattenkwaad
omdat er geen ruimte meer is om te spelen, anders dan voorgeprogrammeerde
speelplaatsen. Zo ontstaat bijvoorbeeld schade aan ora et labora (achter onze tuin)

Voetbalveldje buizerdveld

Ik vind het belangrijk dat kinderen daar lekker kunnen voetballen i.p.v. tussen de huizen

Voormalig Floriadegebied in Rokkeveen

Intrinsieke kwaliteit en tevens integraal onderdeel van ontwerp Rokkeveen West

Voorweg

Historisch erfgoed

Voorweg
Voorweg

Historische waarde
Voorweg/ dorpsstraat is al doorbroken. Mooi stukje oud Zoetermeer gebruiken voor
marketing nieuwe stad.

Voorweg

We moeten het karakter van het vroegere dorp behouden.

Voorweg, Zegwaartseweg/oude dorp

Een stukje authentiek Zoetermeer dat niet verloren mag gaan

Watertoren

Unieke landmark

Watertoren en omgeving

Herkenbaarheid van Zoetermeer

Wedsterpark
Weet niet

Mooi natuurgebied met veel vogels en andere dieren
Zou ik niet weten, omdat ik de andere plekken niet ken alleen Seghwaert en die moet zo
blijven

Wester en Buytenpark Noord Aa

Heerlijk dichtbij huis zoveel prachtige natuur om te wandelen en fietsen

Westerpark (2x genoemd)
Westerpark
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Westerpark

Ajb geen groen opofferen aan huizen
Belangrijk om een groene zone te houden. Dit geld ook voor het noord Aa gebied en het
Bentwoud

Westerpark

Belangrijk voor rust en ruimte

Westerpark

Belangrijke rustplek

Westerpark

Bron van rust

Westerpark

Buffer in verstedelijkt gebied

Westerpark

Buffer naar den haag

Westerpark

Dat is zo mooi

Westerpark

Dat moet zich verder groen ontwikkelen en afschermen van de A12
De diversiteit van flora en fauna, maar dat geldt voor mij voor meerdere wijken. Ik wijs
Westerpark aan omdat dat naast mijn deur ligt.
De enige groenvoorziening van enige omvang. Moet ook buffer blijven tussen oprukkende
bebouwingsdrang vanuit het westen (als de Nieuwe Driemanspolder gereed is,
bijvoorbeeld) en stedelijk uitbreidingsdruk vanuit Zoetermeer zelf. En dat zou zo maar
kunnen gebeuren als de Afrikaweg wordt gedegradeerd tot een veredelde fietsstraat,
waardoor ontsluiting van de stad westwaarts wordt geschoven.
De parken rondom Zoetermeer moeten tot groenbuffer uitgebouwd worden, zodat de
inwoners dichtbij het groen blijven wonen. Het voorkomt een ‘grote stad‘gevoel.

Westerpark

Westerpark
Westerpark
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Westerpark

Deze groene buffer moet ongeschonden blijven om verstedelijking tegen te gaan

Westerpark

Die moet er vooral zijn voor de natuur niet voor sport etc.

Westerpark

Dit is een goed stuk groen waar je rust kan vinden in de stad

Westerpark

Dit is een van de mooiste parken van de regio

Westerpark

Een aantrekkelijk wandelgebied is belangrijk voor lichaam en geest

Westerpark

Een geweldig park

Westerpark

Een mooi groengebied wat zo moet blijven

Westerpark

Een ontspanningsplek

Westerpark
Westerpark

Een plek op loopafstand waar je kan genieten van de natuur.
Een prachtig park met diverse recreatieve, sport en ontspanningsplekken. Diversiteit in
vegetatie en de dieren die er zijn

Westerpark

Een van de oudste parken

Westerpark

Eigenlijk alle groenvoorzieningen

Westerpark

Enige iets grotere groenvoorziening in de buurt

Westerpark

Enige park waar de mensen volop kunnen wandelen

Westerpark

Enige plek waar mens en dier rustig met elkaar kunnen communiceren en spelen

Westerpark

Enige stuk natuur dichtbij

Westerpark

Er moet een royale plek voor natuur blijven binnen gemeente

Westerpark

Westerpark

Er worden al genoeg bomen vernietigd
Er zijn veel mensen in Zoetermeer terecht gekomen, die op zoek waren naar groen en
ruimte. Zoetermeer volbouwen zal op kort termijn meer geld opleveren, maar zal op
langer termijn geld gaan kosten omdat de sociale problemen zullen toenemen. Dit laatste
doordat mensen de stad weer zullen verlaten, omdat ze geen verbetering rond hun
woongebied ervaren, maar enkel achteruitgang.

Westerpark

Erg mooi

Westerpark
Westerpark

Essentieel voor recreatie in groenvoorziening
Fijn om bepaalde "groene “rust plekken te hebben in de stad naast alle bouw. Zijn er al
weinig in Zoetermeer dus laten we buytenpark, westerpark en balijhof behouden

Westerpark

Fijne plek om te wandelen en dicht bij huis

Westerpark

Fraai natuurgebied dat het vooral moet blijven

Westerpark

Geen nieuwe uitvalsweg naar de a12

Westerpark

Geweldig om te wandelen of een stukje te varen

Westerpark

Groen behouden

Westerpark

Groen en ruimte

Westerpark

Groen en rust is belangrijk

Westerpark

Groen en rustgevend.

Westerpark

Groen is zó belangrijk

Westerpark

Groen, ruimte, rust op een behoorlijk oppervlak

Westerpark

Groen, rust

Westerpark

Groenbehoud

Westerpark

Groenen plek

Westerpark

Groot gebied aan natuur en variatie in inrichting dichtbij de stad

Westerpark

Groot recreatiepark met allerlei voorzieningen, rust en ruimte.

Westerpark

Grote groene ruimte, onmisbaar voor een stad
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Westerpark

Heerlijk en mooi park

Westerpark

Heerlijk groen recreatiegebied

Westerpark

Heerlijk om te wandelen, fietsen, ‘s zomers te picknicken

Westerpark

Heerlijk park en rustgevend.

Westerpark

Heerlijke natuur, met vertier in elk seizoen

Westerpark

Heerlijke plek om te wandelen.

Westerpark

Het beste/ enige echte "natuurgebied" van Zoetermeer is het beschermen waard

Westerpark

Het enige stuk natuurgebied met enige oppervlakte en variatie

Westerpark

Het is daar mooi en rustig

Westerpark

Het is een heel mooi Park, met voor ieder wat wils

Westerpark

Het is goed zoals het is

Westerpark
Westerpark

Het mooiste park van Zoetermeer.
Het park komt steeds meer in het nauw door nieuwe ontwikkelingen zoals
uitbreidingsplannen woningbouw en restauratieve voorzieningen.

Westerpark

Hier zijn wij graag en vaak te vinden om de natuur op te zoeken, wandelen, fietsen enz.

Westerpark
Westerpark

Houd natuur in stand
Iedere stad heeft behoefte aan een groen park voor rust en ontspanning, voor wandelen,
hond uitlaten enz.

Westerpark

In elk seizoen prachtig

Westerpark

Is goed zo, niet bouwen daar.

Westerpark

Kan je lekker wandelen

Westerpark

Longen en rustgebied voor Zoetermeer

Westerpark

Longen van de stad

Westerpark

Mensen hebben veel plezier aan

Westerpark

Moet blijven

Westerpark

Mooi aangelegd en ruimte

Westerpark

Mooi bos, recreatie voor iedereen

Westerpark

Mooi groengebied

Westerpark

Mooi groen park. Echt een rustplek.

Westerpark

Mooi groot groengebied op centrale plek

Westerpark

Mooi in alle seizoenen

Westerpark

Mooi natuurgebied

Westerpark

Mooi recreatiegebied

Westerpark

Mooi stukje groen

Westerpark

Mooie "rustige" plek voor recreatie en natuur.

Westerpark (2x genoemd)

Mooie groene zone

Westerpark

Mooie natuur

Westerpark

Mooie plek om te ontspannen

Westerpark

Mooie plek om te wandelen een diversiteit aan planten

Westerpark

Mooiste park

Westerpark

Mooiste park van Z‘meer

Westerpark

Mooiste plek van Zoetermeer

Westerpark

Mooiste stukje natuur in de stad
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Westerpark

Natuur en rust

Westerpark

Nee

Westerpark (6x genoemd)
Westerpark

Oase van groen en rust in de Randstad

Westerpark

Om de natuur haar ruimte te geven

Westerpark
Westerpark

Om in de rust en ruimte te voorzien
Omdat daar natuur, rust, sport en ontspanning mogelijk is en nodig is een grote groeiende
stad

Westerpark

Omdat het Westerpark het mooiste park is van Zoetermeer

Westerpark

Ontspanning

Westerpark

Onvervangbaar

Westerpark

Parken zijn belangrijk

Westerpark

Plaats van rust en ruimte

Westerpark (2x genoemd)

Prachtig

Westerpark

Prachtig en enigszins gerijpt park

Westerpark

Prachtig gebied voor recreatie

Westerpark (2x genoemd)

Prachtig natuurgebied

Westerpark

Prachtig park met veel wandelgelegenheid.

Westerpark

Prachtig park voor jong en oud

Westerpark

Prachtig park, veel rust

Westerpark

Prachtig park. Groenvoorziening.

Westerpark

Prachtig recreatiegebied dat goed onderhouden moet worden

Westerpark

Prachtig recreatiegebied

Westerpark

Prachtig recreatiegebied (groen)

Westerpark

Prachtig wandelgebied

Westerpark

Prachtige omgeving om van de natuur te genieten

Westerpark

Recreatiegebied

Westerpark

Rust ruimte groen

Westerpark

Rustig natuurgebied

Westerpark

Stukje natuur in de stad is van levensbelang voor ons voortbestaan

Westerpark

Ultieme rust, ruimte en natuur

Westerpark

Uniek

Westerpark

Uniek gebied in de randstad!

Westerpark

Uniek park

Westerpark

Van oudsher een mooi stuk natuur

Westerpark

Vanwege de rust en variatie

Westerpark

Veel groen is goed voor de gezondheid

Westerpark

Veel mensen maken gebruik van dit park

Westerpark

Veel plantensoorten mooi om te wandelen

Westerpark

Vind dat een heel mooi en fijn wandelgebied

Westerpark

Voor recreatie

Westerpark

Wandel, relaxruimte, sport, etc. Is zeer belangrijk voor ontspanning!
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Westerpark

Wat groen is belangrijk

Westerpark

Wel onderhouden, doch niet laten verdwijnen. Het is nog zo puur en natuurlijk

Westerpark

Westerpark is uniek, heerlijk om te wandelen

Westerpark

Zoetermeer heeft echt een grote groenvoorziening nodig voor vrijetijdsbesteding

Westerpark en andere parken

Fantastisch gebied. Fijne omgeving.

Westerpark en andere parken

Vormen een belangrijk deel van de leefbaarheid van Zoetermeer.

Westerpark en meerpolder

Natuur is schaars en moet behouden blijven

Westerpark en Noord A
Westerpark moet onaangetast blijven

Heerlijk om te fietsen
Westerpark is een groene oase die een afscheiding vormt tussen bebouwing van Den Haag
en Zoetermeer

Westerpark, buitenpark etc.

Het groene hart wordt toch al steeds kleiner dus behoudt wat er is.

Westerpark.

Belangrijk voor rust, natuur en recreatie.

Wijk 12

Dat is het rustigste plekje in Zoetermeer

Wijk 15

Wijk 15 is rustig, groen, goeie ligging t.o.v. Winkelen.

Wijkparken
Wijkparken (en winkelcentra)

Groenvoorziening is zuurstof voor iedereen
De verschillende wijkparken en winkelcentra zijn m.i. Belangrijk voor leefbaarheid in de
verschillende wijken.

Wijktuin de leyens (oude boomgaard)

In een stad moet afwisseling zijn tussen drukte en rust en dat moet vrij toegankelijk zijn

Wijktuin zoeteaarde
Wijktuinen

Deze plek zorgt voor veel positieve verbondenheid met mensen en natuur
De combinatie van natuur, ontmoeten, recreatie en educatie moeten we niet alleen
koesteren, maar prioriteit geven en uitbouwen voor een leefbare stad en wijk

Wilhelmina park

Authentiek en rustgevende plek

Wilhelminapark

Dit is het hart van de stad.

Wilhelminapark

Dit oudste park moet behouden blijven

Wilhelminapark

Groen tussen alle huizen moet blijven

Wilhelminapark

Historie

Wilhelminapark

Historisch stukje oud Zoetermeer

Wilhelminapark

Historische gebeurtenissen

Wilhelminapark

Mooie groene plek die moet blijven

Wilhelminapark

Oase van rust naast de drukte van het stadscentrum

Wilhelminapark

Oudste park van Zoetermeer

Wilhelminapark

Staat voor: de stad tussen de parken

Wilhelminapark
Wilheminapark

Te mooi om te veranderen
Mooi ministukje groen met veel verschillende soorten (oude) bomen dat een kleine oase
vormt.

Zegwaartseweg

Absoluut geen nieuwbouw geen plekken vol gaan bouwen

Zegwaartseweg

Dat is bijna het enige wat over is van vroeger

Zegwaartseweg

Zie beeldkwaliteitsplan sept 2018 t.a.v. Zegwaartseweg en Voorweg

Zegwaartseweg, Voorweg

Oude straten moeten ruimtelijk, recreatief en natuurlijk blijven. Worden nu volgebouwd

Ziekenhuis

Niet iedereen heeft een auto of vervoer om ver te gaan

Ziekenhuis
Zoetermeer-Noord, het plassengebied

Uniek recreatiegebied.

Zoetermeerpolder

Groene Hart zo veel mogelijk intact laten

Zoetermeerpolder

Unique voor Zoetermeer
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Zoetermeerse parken

Je moet een evenwicht houden tussen groen en woningen/winkels

Zoetermeerse plas

Is een van de weinige grotere lege plekken

Zoetermeerse plas

Natuur en recreatiegebied

Zoetermeerse plas

Nu mooi stukje natuur, dicht bij woongebied

Zoetermeerse plas

Restaurants enz. maakt het er niet beter op. Zeker niet van opwarm restaurants. (Blokhut)

Zoetermeerse plas

Rust en ruimte

Zoetermeerse plas
Zoetermeerse plas

Weet niets anders
Zoetermeerse plas is een mooi recreatiegebied. Daar moet wat ons betreft niets meer op
de schop.

Zoetermeerse plas + omgeving

Rust, ruimte, flora, fauna gecombineerd met recreatie levert een unieke biotoop op

Zoetermeerse plas en omgeving
Zoetermeerse plassen
Zou het niet weten

Een mooie groene plek in Zoetermeer waar heerlijk genoten kan worden met het gezin.
Ik zou geen plek of gebouw kunnen benoemen dat zo bijzonder of mooi is dat u daar af zou
moeten blijven

Zwembad

Er is al te w3inig capaciteit

Zwembad de Driesprong

Fijn zwembad, heerlijk warm water
In deze stad met zoveel water om ons heen is het belangrijk dat iedereen leert zwemmen.
Dit kan alleen door de zwembaden open te houden.

Zwembaden
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BIJLAGE 1. TABELLEN
Tabel 1.1

Overzicht van de volgorde van de verschillende keuzes (n=1496)

Verbeter de
kwaliteit van wat er
al is aan groen en
Keuze volgorde openbare ruimte

Verbeter de
kwaliteit van
onderwijs-, zorg- en
buurtvoorzieningen

Verbeter de
kwaliteit van het
recreatie- en
winkelaanbod

Verbeter de
kwaliteit door te
investeren in
mensen en hun
initiatieven

Verbeter de
kwaliteit van de
stad door te
investeren in het
woningaanbod

e

457 (30,5%)

354 (23,7%)

111 ( 7,4%)

139 ( 9,3%)

434 (29,0%)

e

322 (21,5%)

451 (30,2%)

219 (14,6%)

233 (15,6%)

271 (18,1%)

e

3 gekozen

318 (21,3%)

342 (22,9%)

323 (21,6%)

286 (19,1%)

228 (15,2%)

4e gekozen

253 (16,9%)

238 (15,9%)

432 (28,9%)

347 (23,2%)

228 (15,2%)

194 ( 9,8%)

111 ( 7,4%)

411 (27,5%)

491 (32,8%)

335 (22,4%)

Totaal

1496

1496

1496

1496

1496

Gemiddeld

3,44

3,44

2,44

2,44

3,14

1 gekozen
2 gekozen

e

5 gekozen

Tabel 1.2

Overzicht van de volgorde van de verspillende uitgangspunten (n=1549)

Keuze volgorde Cultuur en vermaak

De identiteit van
zoetermeer

Duurzaamheid

Sociale cohesie

Rust en ruimte

e

147 ( 9,5%)

278 (17,9%)

176 (11,4%)

296 (19,1%)

649 (41,9%)

e

236 (15,2%)

440( 28,4%)

156 (10,1%)

345 (22,3%)

373 (24,1%)

e

3 gekozen

340 (21,9%)

390 (25,2%)

236 (15,2%)

373 (24,1%)

215 (13,9%)

4e gekozen

462 (29,8%)

282 (18,2%)

304 (19,6%)

320 (20,7%)

180 (11,6%)

364 (23,5%)

159 (10,3%)

677 (43,7%)

215 (13,9%)

132 ( 8,5%)

Totaal

1549

1549

1549

1549

1549

Gemiddeld

2,57

3,26

2,26

3,12

3,79

1 gekozen
2 gekozen

e

5 gekozen
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Tabel 1.3

Wijk/buurt waar de respondenten wonen

Genoemde wijk/buurt

Aantal

In % van het totaal

Dorp

75

4,3%

Stadscentrum

59

3,4%

Palenstein

47

2,7%

Driemanspolder

88

5,1%

Meerzicht

171

9,8%

Buytenwegh

116

6,6%

De Leyens

195

11,1%

Seghwaert

244

13,9%

Noordhove

140

8,0%

Rokkeveen

354

20,2%

Oosterheem

254

14,5%

Buitengebied

1

0,1%

Dat wil ik niet zeggen

7

0,4%

1752

100,0%

Subtotaal
Geen antwoord

29

Totaal

Tabel 1.4

1781

Leeftijdsgroep van de respondent

Genoemde leeftijdsgroep

Aantal

In % van het totaal

18 tot 30 jaar

45

2,5%

30 tot 45 jaar

277

15,9%

45 tot 55 jaar

288

16,4%

55 tot 65 jaar

539

30,8%

65 jaar of ouder

595

34,1%

dat wil ik niet zeggen
Subtotaal

7
1751

0,4%
100%

Geen antwoord
Totaal

30
1781

88

BIJLAGE 2.
1

VRAGENLIJST ONDERZOEK

Met de groei van Zoetermeer (met 10.000 woningen) en de intentie om te
investeren in de kwaliteit van de stad, moeten er keuzes worden gemaakt.
Hieronder staan vijf keuzes. Welke vindt u het meest belangrijk en welke het
minst?

Tabelvraag (single
response)

Neem eerst de keuzes door en maak daarna een top 5 door de punten 1 t/m 5 toe
te kennen.1 = meest belangrijk5 = minst belangrijk
LET OP:U mag elk cijfer maar één keer geven. Dus 1x keuze 1, 1x keuze 2 etc.
totdat u alle 5 cijfers gegeven hebt.
1

2

3

4

5

Verbeter de kwaliteit
van wat er al is aan
groen en openbare
ruimte.
Verbeter de kwaliteit
van onderwijs-, zorgen
buurtvoorzieningen.
Verbeter de kwaliteit
van het recreatie- en
winkelaanbod.
Verbeter de kwaliteit
door te investeren in
mensen en hun
initiatieven.
Verbeter de kwaliteit
van de stad door te
investeren in het
woningaanbod.
2

Wat moet de gemeente met de groei van Zoetermeer beslist niet
doen?

Single-responsevraag

Het groen rondom de stad aantasten.
Vooral gezinswoningen bouwen.
De bereikbaarheid voor auto‘s aantasten.
Aandacht verliezen voor kwetsbare groepen in de stad.
Aandacht verliezen voor de rust in de stad.

3

Welk uitgangspunt voor de ontwikkeling van Zoetermeer is voor u het meest
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Tabelvraag (single

belangrijk en welk het minst?

response)

Neem eerst de keuzes door en maak daarna een top 5.1 = meest belangrijk5 =
minst belangrijkLET OP:U mag elk cijfer maar één keer geven. Dus 1x keuze 1, 1x
keuze 2 etc. totdat u alle 5 cijfers gegeven hebt.
1

2

3

4

5

cultuur en vermaak
duurzaamheid
de identiteit van
Zoetermeer
sociale cohesie (de
onderlinge
verbondenheid van
inwoners)
rust en ruimte
4

Welke van de onderstaande stellingen past voor u het beste bij de
vernieuwing van de binnenstad van Zoetermeer?

Single-responsevraag

de binnenstad is dé plek voor reuring en vermaak
hoogbouw in de binnenstad is de motor voor nieuwe ontwikkelingen
de binnenstad is bij uitstek de plek voor starters- en jongerenwoningen
de binnenstad is met meer groen een stuk aantrekkelijker
de binnenstad is één van de woonwijken, maar dan mét winkels en horeca

5

Dit kan echt beter in Zoetermeer (noem een plek of onderwerp):

Open vraag (klein)

6

Van welke plek in Zoetermeer moeten we echt afblijven?

Open vraag (klein)
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7

Kunt u kort opschrijven waarom u dat vindt?

8

In welke wijk/buurt woont u?

Open vraag (groot)

Single-responsevraag

Dorp
Stadscentrum
Palenstein
Driemanspolder
Meerzicht
Buytenwegh
De Leyens
Seghwaert
Noordhove
Rokkeveen
Oosterheem
Industriegebied
Buitengebied
dat wil ik niet zeggen

9

In welke leeftijdsgroep valt u?

Single-responsevraag

18 tot 30 jaar
30 tot 45 jaar
45 tot 55 jaar
55 tot 65 jaar
65 jaar of ouder
dat wil ik niet zeggen
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VERVANGENDE VRAGEN NA TECHNISCHE STORING LEVERANCIER
Vervangende
vraag 1

Met de groei van Zoetermeer (met 10.000 woningen) en de
intentie om te investeren in de kwaliteit van de stad, moeten er
keuzes worden gemaakt. Hieronder staan vijf keuzes. Wilt u deze
keuzes in volgorde van belangrijkheid zetten?

Rangordevraag

Sleep uw antwoorden van de linker kolom naar de rechter kolom
totdat ze alle vijf in uw volgorde van belangrijkheid staan.
Exact aantal vinkjes: 5
VRAAG 10 ALLEEN TONEN ALS AAN DE ONDERSTAANDE VOORWAARDEN WORDT VOLDAAN, INDIEN NIET
VOLDAAN SPRING NAAR: >> VOLGENDE VRAAG
Alle onderstaande voorwaarden zijn waar:
+ en het apparaattype van de gebruiker is niet een desktop computer
+ en het apparaattype van de gebruiker is niet een mobiel apparaat
Verbeter de kwaliteit van wat er al is aan groen en openbare ruimte.
Verbeter de kwaliteit van onderwijs-, zorg- en buurtvoorzieningen.
Verbeter de kwaliteit van het recreatie- en winkelaanbod.
Verbeter de kwaliteit door te investeren in mensen en hun initiatieven.
Verbeter de kwaliteit van de stad door te investeren in het woningaanbod.
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Vervangende
vraag 3

Welk uitgangspunt voor de ontwikkeling van Zoetermeer is voor u
het meest belangrijk en welk het minst?

Rangordevraag

Sleep uw antwoorden van de linker kolom naar de rechter kolom
totdat ze alle vijf in uw volgorde van belangrijkheid staan.
Exact aantal vinkjes: 5
VRAAG 11 ALLEEN TONEN ALS AAN DE ONDERSTAANDE VOORWAARDEN WORDT VOLDAAN, INDIEN NIET
VOLDAAN SPRING NAAR: >> VOLGENDE VRAAG
Alle onderstaande voorwaarden zijn waar:
+ en het apparaattype van de gebruiker is niet een desktop computer
+ en het apparaattype van de gebruiker is niet een mobiel apparaat
cultuur en vermaak
duurzaamheid
de identiteit van Zoetermeer
sociale cohesie (de onderlinge verbondenheid van inwoners)
rust en ruimte
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