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Samenvatting
In de Stadspeiling 2018 (versie 18-plus) van de gemeente Zoetermeer zijn vragen gesteld
over cultuur en vrije tijd. Hiermee is inzicht gekregen in het belang dat volwassenen hechten
aan verschillende typen voorzieningen, het bezoek aan Zoetermeerse culturele voorzieningen
en de beoefening van kunst in de vrije tijd.
Museum
• 65% van de respondenten vindt een museum in de eigen gemeente belangrijk of zeer
belangrijk.
• 14% van de respondenten bracht in de twaalf maanden voorafgaand aan het onderzoek
een bezoek aan Stadsmuseum Zoetermeer. Zij geven het museum gemiddeld een 7,0.
Muziekschool / centrum voor kunstzinnige vorming
• 84% van de respondenten vindt een muziekschool / centrum voor kunstzinnige vorming in
de eigen gemeente belangrijk of zeer belangrijk.
• 8% van de respondenten nam in de twaalf maanden voorafgaand aan het onderzoek deel
aan activiteiten van CKC. De cursisten geven CKC gemiddeld een 7,9.
Openbare bibliotheek
• 94% van de respondenten vindt een openbare bibliotheek in de eigen gemeente belangrijk
of zeer belangrijk.

• 53% van de respondenten bracht in de twaalf maanden voor het onderzoek een bezoek
aan een vestiging van Bibliotheek Zoetermeer. Zij geven de bibliotheek gemiddeld een 7,9.
Stadstheater
• 87% van de respondenten vindt een theater in de eigen gemeente belangrijk of zeer
belangrijk.
• 45% van de respondenten bezocht in de twaalf maanden voor het onderzoek één of meer
voorstellingen in Stadstheater Zoetermeer. Zij geven het Stadstheater gemiddeld een 8,0.
Poppodium

• 63% van de respondenten vindt een poppodium in de eigen gemeente belangrijk of zeer
belangrijk.

• 13% van de respondenten bezocht in de twaalf maanden voor het onderzoek één of meer
optredens in Cultuurpodium Boerderij. Zij geven de Boerderij gemiddeld een 8,0.
Filmhuis
• 64% van de respondenten vindt een filmhuis in de eigen gemeente belangrijk of zeer
belangrijk.
• 12% van de respondenten bezocht in de twaalf maanden voor het onderzoek één of meer
films in Filmhuis Cameo. Zij geven Cameo gemiddeld een 7,5.
Organisatie voor beeldende kunst
• 42% van de respondenten vindt een organisatie voor beeldende kunst in de eigen
gemeente belangrijk of zeer belangrijk.
• 9% van de respondenten bezocht in de twaalf maanden voor het onderzoek één of meer
exposities, projecten of manifestaties georganiseerd door Terra Art Projects. Zij geven
Terra gemiddeld een 7,4.
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Festivals en evenementen
• 62% van de respondenten vindt het belangrijk of zeer belangrijk dat Zoetermeer festivals
en grootschalige evenementen heeft.
• 49% van de respondenten bezocht in de twaalf maanden voor het onderzoek één of meer
evenementen in Zoetermeer. Zij geven de Zoetermeerse evenementen gemiddeld een 7,7.
Algemene waardering voor culturele voorzieningen
• Het gewogen gemiddelde rapportcijfer van de beschouwde voorzieningen bedraagt een
7,8. Dat is (ongeveer) gelijk aan de waardering in eerdere jaren.
Amateurkunst
• 77% van de respondenten vindt het (zeer) belangrijk dat Zoetermeer amateurverenigingen
zoals een amateurtheater of een muziekvereniging heeft.
• 26% van de respondenten besteedt wekelijks één of meer uren tijd aan het beoefenen van
culturele activiteiten, zoals muziek maken, tekenen, schilderen, boetseren, dansen,
acteren/theater maken, fotograferen, filmen, monteren of schrijven.
Bezoek aan en beoefening cultuur in Zoetermeer totaal
• 84% van de respondenten bezocht of beoefende in de twaalf maanden voor het onderzoek
cultuur in Zoetermeer (bezocht minimaal een voorziening of besteedde één of meer uren
tijd per week aan het beoefenen van culturele activiteiten).
Cultureel aanbod buiten Zoetermeer
• 61% heeft u in de afgelopen 12 maanden voor het onderzoek gebruik gemaakt van het
cultureel aanbod elders in Nederland. Den Haag is het vaakst genoemd. Respondenten
deden dat met name omdat het aanbod (op een specifiek moment) niet in Zoetermeer
aanwezig is.
Overlast door evenementen
• 15% heeft in de afgelopen twaalf maanden voor het onderzoek wel eens overlast ervaren
van een evenement. Met name is geluidsoverlast ervaren.
Zoetermeer FM
• 25% luisterde in de afgelopen 12 maanden naar de lokale radiozender van Zoetermeer.

4

1.
1.1.

Onderzoeksverantwoording
Inleiding
In september/oktober 2018 is in Zoetermeer de Stadspeiling 1 gehouden. In de Stadspeiling
worden over verschillende onderwerpen vragen gesteld aan inwoners van Zoetermeer. De
Stadspeiling bestaat uit een enquête onder jongeren (12-23 jaar) en een enquête onder
volwassenen (18-plus). Cultuur en vrije tijd was een van de onderwerpen. Opdrachtgever voor
dit onderdeel waren de afdeling Samenleving en de afdeling Communicatie.

1.2.

Steekproef en respons
Voor de enquête onder volwassenen zijn drie niet overlappende steekproeven van 4.000
inwoners getrokken uit het bevolkingsbestand van de gemeente Zoetermeer. Deze personen
waren op 1 september 2018 woonachtig in Zoetermeer en op die datum 18 jaar of ouder.
Verder geldt dat zij op dat moment niet woonachtig waren in een verpleeghuis, gevangenis of
gezinsvervangend tehuis. Deze personen hebben per brief een uitnodiging gekregen om een
vragenlijst in te vullen. Dat kon schriftelijk of digitaal. Eenmaal is een herinneringsbrief
verstuurd. Van de 4.000 benaderde inwoners hebben er 1.123 minimaal één vraag over dit
deelonderwerp beantwoord. De respons op dit onderwerp bedraagt daarmee 28%.

1.3.

Rapportage
In de voorliggende rapportage worden de uitkomsten gepresenteerd. In bijlage 1 staat uitleg
over de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van de onderzoeksuitkomsten. In bijlage 2 staat
een overzicht van de verdeling van de bevolking, steekproef en respons naar leeftijd en
geslacht. Bijlage 3 bevat de vragen zoals gesteld in de enquête. In bijlage 4 zijn de resultaten
in tabelvorm opgenomen. Bijlage 5 geeft toelichtingen die respondenten bij vragen hebben
gegeven. In bijlage 6 staan de belangrijkste uitkomsten naast vergelijkbare uitkomsten uit het
onderzoek onder jongeren.

1

In 2018 is de jaarlijkse Omnibusenquête onder 18-plussers en de tweejaarlijkse Jongerenpeiling onder 12 t/m 26jarigen samengevoegd onder de naam Stadspeiling.
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2.

Belang van culturele voorzieningen
In dit hoofdstuk wordt gekeken naar het belang dat wordt gehecht aan verschillende culturele
voorzieningen die in Zoetermeer vertegenwoordigd zijn, namelijk een museum, een
muziekschool / centrum voor kunstzinnige vorming, een openbare bibliotheek, een theater,
een poppodium, een filmhuis, een organisatie voor beeldende kunst en evenementen.
De respondenten vinden een openbare bibliotheek de belangrijkste culturele voorziening om
in de eigen gemeente hebben: 58% van de respondenten vindt dat zeer belangrijk en 36%
belangrijk. Op de tweede plaats staat een theater. Van de respondenten vindt 38% het zeer
belangrijk en 49% belangrijk om een dergelijke voorziening in Zoetermeer te hebben. Een
organisatie voor beeldende kunst zou het minst vaak worden gemist (figuur 2.1).
Figuur 2.1 Kunt u achter elk van de onderstaande vormen van cultureel aanbod aankruisen hoe
belangrijk u het vindt dat een dergelijk aanbod in uw eigen gemeente te vinden is? (n=1.123)
openbare bibliotheek

58%

theater

38%

muziekschool / centrum voor kunstzinnige vorming
een museum

36%
49%

30%

8%

54%

10%

55%

9% 5%
26%

filmhuis

17%

47%

poppodium

16%

47%

26%

5% 6%

evenementen

17%

45%

26%

8% 4%

organisatie voor beeldende kunst 6%

36%

27%

43%

5%

9%
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zeer belangrijk

belangrijk

onbelangrijk

zeer onbelangrijk
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De vraag over het belang van culturele voorzieningen in Zoetermeer is ook in eerdere
metingen gesteld (tabel 2.1).
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Tabel 2.1 Percentage respondenten dat een culturele voorziening (zeer) belangrijk vindt om in
Zoetermeer te hebben, naar soort voorziening (2012-2018)
2012
2013
2014
2015
2016
2017
openbare bibliotheek
93%
87%
92%
86%
94%
94%
theater
84%
80%
84%
82%
89%
88%
muziekschool / centrum
voor kunstzinnige
78%
67%
79%
73%
84%
83%
vorming
filmhuis
61%
61%
61%
60%
64%
70%
poppodium
56%
52%
56%
53%
62%
67%
een museum
60%
48%
60%
55%
65%
66%
organisatie voor
38%
38%
40%
42%
44%
53%
beeldende kunst
evenementen
60%
57%
57%
58%
63%
65%
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2018
94%
87%
84%
64%
63%
65%
42%
62%

3.

Bezoek aan en waardering van culturele voorzieningen
In dit hoofdstuk gaat het over de concrete Zoetermeerse culturele voorzieningen, namelijk
Stadsmuseum Zoetermeer, CKC & partners, Bibliotheek Zoetermeer, Stadstheater
Zoetermeer, Cultuurpodium Boerderij, Filmhuis Cameo en Terra Art Projects en evenementen.
Aan de respondenten is gevraagd of zij, in de twaalf maanden voorafgaand aan het
onderzoek, deze voorzieningen hebben bezocht. De respondenten die dat hebben gedaan, is
vervolgens gevraagd om met een rapportcijfer van 1 t/m 10 aan te geven hoe zij deze
waarderen. Een rapportcijfer van 1 t/m 5 wordt gezien als een onvoldoende, de rapportcijfers
6 en 7 als een voldoende en een rapportcijfer van 8 t/m 10 wordt beschouwd als een goede
beoordeling.

3.1.

Stadsmuseum Zoetermeer
Stadsmuseum Zoetermeer gaat over de geschiedenis van de stad Zoetermeer, over het
verleden, het heden en de toekomst, het gaat over mensen en de samenleving en over de
moderne hedendaagse stadscultuur, drie keer per jaar is er een wisseltentoonstelling te zien.
Van de respondenten geeft 14% aan in de twaalf maanden voorafgaand aan het onderzoek
een bezoek te hebben gebracht aan het Stadsmuseum.
Het grootste deel (56%) van hen waardeert het museum met een voldoende (figuur 3.1).
Figuur 3.1 Waardering Stadsmuseum Zoetermeer door bezoekende respondenten (n=156)
5%
8%

31%

56%

onvoldoende

voldoende

goed

geen oordeel/antwoord

De bezoekende respondenten die een oordeel gaven, geven gemiddeld een 7,0.
In bijlage 5 (vraag 2c) staan toelichtingen op de beoordelingen.
3.2.

CKC & partners
In Zoetermeer vervult CKC & partners (CKC) de functie van een muziekschool annex centrum
voor kunstzinnige vorming. Het CKC programmeert activiteiten in dans, muziek, theater en
beeldende kunst zodat inwoners zelf actief aan kunstbeoefening kunnen doen. Van de
respondenten zegt 8%, in de twaalf maanden voorafgaand aan het onderzoek, te hebben
deelgenomen aan een of meer door het CKC aangeboden activiteiten. Van hen beoordeelt het
grootste deel (68%) de voorziening als goed (figuur 3.2).
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Figuur 3.2 Waardering CKC door deelnemende respondenten (n=91)
1%
7%
24%

68%

onvoldoende

voldoende

goed

geen oordeel/antwoord

Gemiddeld beoordelen de bezoekende respondenten het CKC met een 7,9.
In bijlage 5 (vraag 3c) staan toelichtingen op de beoordelingen.
3.3.

Bibliotheek Zoetermeer
Bibliotheek Zoetermeer heeft haar hoofdvestiging in het Stadscentrum en wijkvestigingen in
Rokkeveen en Oosterheem. Van de respondenten zegt 53% in de twaalf maanden
voorafgaand aan het onderzoek een of meer bezoeken te hebben gebracht aan een van de
drie vestigingen. Veertien procent kwam meer dan tien keer.
Het grootste deel (65%) van de bezoekende respondenten geeft de beoordeling goed (figuur
3.3).
Figuur 3.3 Waardering Bibliotheek Zoetermeer door bezoekende respondenten (n=605)
3%

3%

28%

65%

onvoldoende

voldoende

goed

geen oordeel/antwoord

De bezoekende respondenten waarderen de bibliotheek met gemiddeld een 7,9.
In bijlage 5 (vraag 4c) staan toelichtingen op de beoordelingen.
3.4.

Stadstheater Zoetermeer
In Stadstheater Zoetermeer worden professionele voorstellingen, maar ook amateur- en
schoolvoorstellingen gegeven. Van de respondenten heeft 45% daar in de twaalf maanden
voorafgaand aan het onderzoek één of meer voorstellingen bijgewoond.
Zij geven voor het grootste deel (78%) de beoordeling goed (figuur 3.4).
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Figuur 3.4 Waardering Stadstheater Zoetermeer door bezoekende respondenten (n=500)
1% 2%

19%

78%

onvoldoende

voldoende

goed

geen oordeel/antwoord

Gemiddeld geven de bezoekende respondenten het Stadtheater een 8,0.
In bijlage 5 (vraag 5c) staan toelichtingen op de beoordelingen.
3.5.

Cultuurpodium Boerderij
Cultuurpodium Boerderij is een ontmoetingsplaats voor muzikanten en liefhebbers van
popmuziek. Er zijn optredens van binnen- en buitenlandse muzikanten, dansavonden en er is
plaats voor lokale amateurbands om zich te presenteren. Van alle respondenten zegt 13% in
de twaalf maanden voorafgaand aan het onderzoek een of meer voorstellingen te hebben
bijgewoond.
Van de bezoekende respondenten geeft het grootste deel (66%) de beoordeling goed (figuur
3.5).
Figuur 3.5 Waardering Cultuurpodium Boerderij door bezoekende respondenten (n=146)
3% 1%

30%

66%

onvoldoende

voldoende

goed

geen oordeel/antwoord

Deze bezoekers geven Cultuurpodium Boerderij gemiddeld een 8,0.
In bijlage 5 (vraag 6c) staan toelichtingen op de beoordelingen.
3.6.

Filmhuis Cameo
Filmhuis Cameo vertoont films uit het filmhuiscircuit. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de
kleine zaal in het Stadstheater. In totaal zegt 12% van de respondenten in de twaalf maanden
voorafgaand aan het onderzoek een of meer voorstellingen te hebben bijgewoond.
Van de bezoekers geeft het grootste deel (47%) de beoordeling goed (figuur 3.6).
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Figuur 3.6 Waardering Filmhuis Cameo door bezoekende respondenten (n=135)
4%
13%

36%

47%

onvoldoende

voldoende

goed

geen oordeel/antwoord

Gemiddeld waarderen deze bezoekers Filmhuis Cameo met een 7,5.
In bijlage 5 (vraag 7c) staan toelichtingen op de beoordelingen.
3.7.

Terra Art Projects
Terra Art Projects organiseert exposities, projecten en manifestaties op het gebied van
beeldende kunst. Dit doet zij op openbare plekken in de stad en in het TERRATORIUM aan
de Dorpsstraat 12. Van alle respondenten heeft 9% in de afgelopen twaalf maanden een
bezoek gebracht aan en/of deelgenomen aan een expositie, project of manifestatie van Terra.
Van de bezoekende en/of deelnemende respondenten geeft het grootste deel (49%) de
beoordeling voldoende (figuur 3.7).
Figuur 3.7 Waardering Terra door bezoekende en/of deelnemende respondenten (n=96)
3%
7%

41%

onvoldoende

49%

voldoende

goed

geen oordeel/antwoord

Deze bezoekende respondenten waarderen Terra gemiddeld met een 7,4.
In bijlage 5 (vraag 8c) staan toelichtingen op de beoordelingen.
3.8.

Evenementen
Voor dit onderzoek is een evenement als volgt gedefinieerd: een (georganiseerde)
gebeurtenis op het gebied van bijvoorbeeld sport, eten en drinken, kunst / cultuur, religie.
Daarbij is aangeven dat evenementen vaak in de openbare ruimte plaatsvinden.
Grootschalige evenementen
Aan de respondenten is als eerste de vraag gesteld of zij de afgelopen twaalf maanden in
Zoetermeer wel eens een grootschalig evenement hebben bijgewoond. Grootschalig is hierbij
gedefinieerd als een evenement met uitstraling tot buiten de gemeentegrenzen. Van de
respondenten zegt 26% dat te hebben gedaan.
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Van de bezoekende respondenten geeft het grootste deel (64%) de bijgewoonde
grootschalige evenementen de beoordeling goed (figuur 3.8).
Figuur 3.8 Waardering grootschalige evenementen door bezoekende respondenten (n=297)
2%

2%

32%

64%

onvoldoende

voldoende

goed

geen oordeel/antwoord

Deze bezoekende respondenten waarderen de grootschalige evenementen met gemiddeld
een 7,7.
In bijlage 4 (vraag 16c) staan de evenementen opgesomd die door de respondenten als
grootschalig worden gezien en die bezocht zijn. Daarbij is vaak een beschouwing gegeven.
Kleinschalige evenementen
Dezelfde vragen zijn herhaald voor kleinschalige evenementen. Kleinschalig is hierbij
gedefinieerd als een evenement vooral voor Zoetermeerders bedoeld. Van de respondenten,
die vraag kunnen beantwoorden, geeft 27% aan in de afgelopen twaalf maanden een
kleinschalig evenement te hebben bijgewoond in Zoetermeer.
Van de bezoekende respondenten geeft het grootste deel (63%) de bijgewoonde kleinschalige
evenementen de beoordeling goed (figuur 3.9).
Figuur 3.9 Waardering kleinschalige evenementen door bezoekende respondenten (n=305)
3%

1%

33%

63%

onvoldoende

voldoende

goed

geen oordeel/antwoord

Deze bezoekende respondenten waarderen de kleinschalige evenementen eveneens met
gemiddeld een 7,7.
In bijlage 4 (vraag 17c) staan evenementen opgesomd die door de respondenten als
kleinschalig worden gezien en die bezocht zijn. Daarbij is vaak een opmerking gemaakt.
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Totaal
Om te achterhalen hoeveel respondenten over het geheel genomen een Zoetermeers
evenement hebben bezocht, zijn de scores gecombineerd. Uit deze berekening blijkt dat 49%
één of meer evenementen bezocht heeft: 18% één of meer grootschalige, 19% één of meer
kleinschalige en 12% heeft bij beide vormen bezocht (figuur 3.10).
Figuur 3.10 Percentage respondenten dat in de afgelopen twaalf maanden grootschalige en/of
kleinschalige evenementen in Zoetermeer heeft bijgewoond, (n=976)

18%

51%

19%
12%

alleen groot

alleen klein

groot en klein

geen

De waardering van de grootschalige en de kleinschalige evenementen tezamen is een 7,7.
3.9.

Vergelijking met voorgaande metingen
Tabel 3.1 geeft de bezoekpercentages van de voorgaande metingen.
Tabel 3.1 Percentage respondenten dat Zoetermeerse culturele voorzieningen heeft bezocht 2012-2018
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Stadsmuseum
15%
11%
15%
19%
17%
18%
14%
Zoetermeer
CKC & partners
7%
5%
6%
6%
6%
7%
8%
Bibliotheek Zoetermeer
54%
48%
51%
48%
52%
44%
53%
Stadstheater
41%
39%
42%
44%
49%
44%
45%
Zoetermeer
Cultuurpodium Boerderij
13%
13%
12%
14%
16%
12%
13%
Filmhuis Cameo
16%
17%
15%
16%
17%
9%
12%
Terra Art Projects
4%
4%
7%
8%
12%
12%
9%
evenementen*
42%
43%
43%
49%
*Voor 2015 is het bezoek aan evenementen op een andere wijze berekend.

Tabel 3.2 geeft de gemiddelde rapportcijfers van de voorgaande metingen.
Tabel 3.2 Gemiddelde rapportcijfers voor Zoetermeerse culturele voorzieningen 2012-2018
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Stadsmuseum
6,8
6,8
6,8
6,8
6,9
7,2
Zoetermeer
CKC & partners
7,8
7,9
7,6
7,6
7,8
7,9
Bibliotheek Zoetermeer
7,9
7,8
8,0
8,0
7,8
7,8
Stadstheater
7,9
7,9
8,0
8,0
8,0
7,9
Zoetermeer
Cultuurpodium Boerderij
7,7
7,8
7,9
8,0
8,0
7,9
Filmhuis Cameo
7,4
7,5
7,5
7,5
7,5
7,8
Terra Art Projects
6,9
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
evenementen
7,5
7,6
7,7
7,7
7,7
7,7
gemiddeld*
7,7
7,7
7,8
7,8
7,7
7,7
*Gewogen voor het aantal respondenten dat een waardering gaf.
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2018
7,0
7,9
7,9
8,0
8,0
7,5
7,4
7,7
7,8

4.

Overlast door evenementen
In de vragenlijst is ook de vraag voorgelegd of men in de afgelopen twaalf maanden wel eens
overlast heeft ervaren van een evenement. Van de respondenten die zich dat kunnen
herinneren, beantwoorde 15% deze vraag met ja. Dat is een groter aandeel dan in 2017
(figuur 4.1)
Figuur 4.1 Heeft u in de afgelopen twaalf maanden in Zoetermeer wel eens overlast ervaren van een
evenement? (2016-2018)
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%

15%

14%
11%

10%
5%
0%
2016 (n=876)

2017 (n=1.005)

2018 (n=1.077)

Tussen buurten zijn grote verschillen te zien in ervaren overlast van evenementen. Het vaakst
hebben respondenten uit het Dorp overlast ervaren, namelijk 44% geeft dat aan. Ook
respondenten uit de buurten Oosterheem-Zuidwest (43%), Palenstein (40%) en Stadscentrum
(31%) melden relatief vaak overlast van evenementen (figuur 4.2).
Figuur 4.2 Heeft u in de afgelopen twaalf maanden in Zoetermeer wel eens overlast ervaren van een
evenement? (naar buurt)
Dorp (n=36)

44%

Oosterheem-ZW (n=40)

43%

Palenstein (n=30)

40%

Stadscentrum (n=36)

31%

Seghwaert-ZW (n=63)

19%

Buytenwegh (n=73)

14%

Seghwaert-NO (n=68)

13%

Driemanspolder (n=61)

13%

De Leyens (n=108)

13%

Oosterheem-NO (n=105)

11%

Rokkeveen-O (n=105)

10%

Meerzicht-W. (n=78)

9%

Noordhove-W (n=30)

8%

Rokkeveen-W (n=86)

8%
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5%
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0%

gemiddeld (n=1.077)

15%
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De respondenten die overlast hebben ervaren, konden voor vier vormen aangeven in
hoeverre zij daar last van hebben gehad. Geluidsoverlast is het sterkst ervaren, namelijk 85%
rapporteert flink wat of (te) veel overlast te hebben gehad van geluid. Verder had 42% flink
wat of (te) veel overlast van zwerfafval of zwerfvuil, 27% van bezoekers en 21% van
geparkeerde auto’s (figuur 4.3).
Figuur 4.3 Kunt u voor enkele aspecten aangeven hoe sterk deze overlast was?
geluidsoverlast (n=153)

15%

41%

zwerfvuil / zwerfafval (n=115)

32%

overlast van bezoekers (n=117)

16%
25%

50%

parkeeroverlast (n=121)

24%
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60%
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10%

geen

20%
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5.

Gebruik cultureel aanbod buiten Zoetermeer
Dit jaar is voor het eerst gevraagd naar het gebruik van het cultureel aanbod elders in
Nederland.

5.1.

Gebruik
Van de respondenten geeft 61% aan in de 12 maanden voorafgaand aan het onderzoek
gebruik te hebben gemaakt van het cultureel aanbod elders in Nederland (figuur 5.1).
Figuur 5.1 Heeft u in de afgelopen 12 maanden gebruik gemaakt van het cultureel aanbod elders in
Nederland? (n=1.123)
1%

39%
61%

ja

nee

geen antwoord

Van de respondenten, die aangaven gebruik te hebben gemaakt van het cultureel aanbod
elders in Nederland, bezocht 58% musea en erfgoed. Bijna de helft (48%) verliet Zoetermeer
(ook) voor muziek. Ook voor films, culturele evenementen en festivals gingen de
respondenten relatief vaak naar een andere plaats (figuur 5.2)
Figuur 5.2 Op welk gebied heeft u in de afgelopen 12 maanden gebruik gemaakt van het cultureel
aanbod elders in Nederland? (n=680)
musea en erfgoed

58%

muziek

48%

film

45%

culturele evenementen en festivals

33%

musical, opera en operette

26%

toneel

18%

ballet en dans

7%

anders

7%
0%

5.2.

10%

20%
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Plaats
De respondenten, die aangaven gebruik te hebben gemaakt van het cultureel aanbod elders
in Nederland, is vervolgens gevraagd waar zij naar toe zijn geweest. Van de voorgelegde
plaatsen is Den Haag het vaakst (70%) genoemd. Gevolgd door Amsterdam (38%),
Scheveningen (36%) en Rotterdam (33%). Een grote groep geeft aan (ook) een niet
voorgelegde plaats te hebben bezocht (figuur 5.3).
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Figuur 5.3 Waar bent u daarvoor naar toe geweest? (n=676)
Den Haag
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Amsterdam
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Rotterdam
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Utrecht

18%

Gouda

8%

Alphen a/d Rijn

6%

elders in Zuid-Holland
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Redenen
Vervolgens is gevraagd om welke reden(en) men gebruik heeft gemaakt van het cultureel
aanbod buiten Zoetermeer. De respondenten blijken dat relatief vaak te doen, omdat het
aanbod niet in Zoetermeer aanwezig is (58%) of omdat het op een specifiek moment niet in
Zoetermeer werd aangeboden (figuur 5.4).
Figuur 5.4 Om welke reden(en) heeft u gebruik gemaakt van het cultureel aanbod buiten Zoetermeer?
(n=674)
aanbod is niet in Zoetermeer aanwezig

58%

op specifiek moment niet in Zoetermeer aangeboden

42%

ik ging met vrienden / familie die elders wonen

23%

voor de afwisseling

22%

aanbod is elders aantrekkelijker

15%

het is elders gezelliger

11%

horeca is elders aantrekkelijker
aanbod is elders goedkoper
praktischer omdat ik elders werk of studeer

7%
4%
2%

anders

7%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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6.

Amateurkunst
In de vragenlijst zijn vier vragen gesteld over amateurkunst. Met één vraag is in kaart gebracht
hoe belangrijk het wordt gevonden dat Zoetermeer amateurverenigingen zoals een
amateurtheater of muziekvereniging heeft. Met de andere drie vragen is achterhaald of men
kunst beoefent in de vrije tijd en zo ja hoe vaak en in welk verband.

6.1.

Belang amateurverenigingen
Volgens een meerderheid (77%) van de respondenten is het (zeer) belangrijk dat Zoetermeer
amateurverenigingen heeft zoals een amateurtheater of een muziekvereniging (figuur 6.1).
Figuur 6.1 Hoe belangrijk vindt u het dat er in Zoetermeer amateurverenigingen zoals een
amateurtheater of een muziekvereniging zijn? (n=1.123)
2%

4%

18%
18%

59%

zeer belangrijk

6.2.

belangrijk

onbelangrijk

zeer onbelangrijk

geen antwoord

Kunst beoefening in vrije tijd
Vervolgens is gevraagd of men wekelijks één of meer uren tijd besteedt aan het beoefenen
van een eigen culturele activiteit, zoals muziek maken, tekenen/schilderen /boetseren,
dansen, acteren/theater maken, fotograferen, filmen, monteren of schrijven. Van de
respondenten beantwoordt ruim een kwart (26%) deze vraag met ja (figuur 6.3).
Figuur 6.3 Besteedt u wekelijks één of meer uren tijd aan het beoefenen van een eigen culturele
activiteit? (n=1.123)
3%

26%

71%

ja

nee

geen antwoord

Aan de respondenten die ja antwoordden, is vervolgens gevraagd op hoeveel dagen in de
week zij met deze culturele activiteit(en) bezig zijn. Het grootste deel (64%) geeft aan daar
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één of twee dagen per week mee actief te zijn. Elf procent besteedt op vijf of meer dagen per
week tijd aan eigen culturele activiteiten (figuur 6.4).
Figuur 6.4 Op hoeveel dagen in de week besteedt u tijd aan uw eigen culturele activiteit(en)? (n=291)

11%
11%
14%

64%

1 t/m 2 dagen per week

3 t/m 4 dagen per week

weet niet

geen antwoord

5 dagen per week of meer

De respondenten, die wekelijks één of meer uren tijd besteden aan eigen culturele activiteiten,
doen dat vooral (58%) ongeorganiseerd. Dat wil zeggen op eigen houtje of met vrienden of
familie. Een kwart doet het vooral georganiseerd en 16% in gelijke mate (figuur 6.5).
Figuur 6.5 Doet u dat vooral in georganiseerd verband (als lid van een vereniging) of in ongeorganiseerd
verband (met vrienden of familie of op eigen houtje)? (n=291)
1%

25%

58%

vooral georganiseerd

16%

georganiseerd en ongeorganiseerd
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vooral ongeorganiseerd

niet geantwoord

7.

Zoetermeer FM
Zoetermeer FM is de lokale radiozender van Zoetermeer. Van de respondenten luisterde een
kwart in de twaalf maanden voor het onderzoek naar Zoetermeer FM (figuur 7.1).
Figuur 7.1 Heeft u in de afgelopen 12 maanden geluisterd naar Zoetermeer FM? (n=1.123)
1%

25%

74%

ja

nee

geen antwoord

Acht procent gaf aan (bijna) elke dag te luisteren. Het grootste deel (41%) luisterde echter
sporadisch, namelijk maximaal één keer per maand.
Figuur 7.2 Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden geluisterd naar Zoetermeer FM? (n=281)
2%
6%
14%
41%

37%

elke dag

bijna elke dag

1 of een paar keer per wk.

1 of een paar keer per mnd.

< 1 keer per mnd.

Van de luisteraars geeft het grootste deel (47%) de radiozender een voldoende (figuur 7.3)
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Figuur 7.3 Waardering Zoetermeer FM door luisterende respondenten (n=281)
4%
15%

47%

34%

onvoldoende

voldoende

goed

geen oordeel/antwoord

Gemiddeld waarderen de luisteraars de zender met een 7,2. Zie bijlage 5 (vraag 20c) voor
toelichtingen.
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Bijlage 1: Bevolking, steekproef en respons
In de onderstaande tabel worden de Zoetermeerse bevolking (per 1 januari 2018), de
steekproef (per 1 september 2018) en de respons van dit deelonderzoek vergeleken aan de
hand van de kenmerken geslacht en leeftijd. In de tabel is te zien dat 18 tot en met 49-jarigen
zijn ondervertegenwoordigd in de respons en respondenten van 60 jaar en ouder juist wat zijn
oververtegenwoordigd. Ook zijn vrouwen wat oververtegenwoordigd.
Er is geen weging toegepast omdat niet zeker is dat daarmee de werkelijkheid beter wordt
benaderd.
leeftijd
18 t/m 29 jaar
30 t/m 39 jaar
40 t/m 49 jaar
50 t/m 59 jaar
60 t/m 69 jaar
70 t/m 79 jaar
80 jaar en ouder
totaal
totaal

geslacht
man
vrouw
man
vrouw
man
vrouw
man
vrouw
man
vrouw
man
vrouw
man
vrouw
man
vrouw

bevolking
9,1%
8,7%
7,7%
8,1%
7,7%
8,5%
8,8%
9,6%
8,4%
8,8%
4,8%
5,2%
1,8%
2,9%
48,1%
51,9%
100%
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steekproef
9,3%
8,3%
8,1%
7,9%
7,9%
8,2%
8,4%
9,8%
8,0%
9,2%
5,2%
5,4%
1,6%
2,7%
48,6%
51,5%
100%

respons
3,1%
4,7%
4,1%
5,3%
5,0%
7,1%
8,2%
11,1%
14,1%
17,7%
8,4%
8,3%
2,4%
2,4%
45,4%
54,6%
100%
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Bijlage 2: Betrouwbaarheid en nauwkeurigheid
De in dit verslag opgenomen uitkomsten hebben betrekking op 1.123 respondenten uit de
Stadspeiling 2018 die vragen hebben ingevuld over het onderwerp cultuur en vrije tijd (versie
18-plus). Over de ‘werkelijkheid’, dat wil zeggen de situatie in de totale populatie van
Zoetermeerse 18-plussers, kunnen alleen uitspraken worden gedaan in de vorm van
schattingen. Dit kan in de vorm van puntschattingen en intervalschattingen. Bij een puntschatting, dat wil zeggen een schatting in de vorm van één getal, ligt het voor de hand als
benadering van de werkelijkheid de uitkomst uit de enquête te nemen. Wanneer in de respons
bijvoorbeeld 40% een bepaald gedrag vertoont, wordt dan aangenomen dat dit ook in de
populatie 40% zal zijn. Een dergelijke puntschatting van een percentage zal bijna altijd in meer
of mindere mate van de werkelijkheid afwijken.
De kans op een verkeerde schatting kan aanzienlijk worden teruggebracht door de
werkelijkheid te schatten in de vorm van intervallen (intervalschattingen). Het is mogelijk, met
behulp van statistische formules, de grootte van een interval zodanig rond de enquêteuitkomst te kiezen dat met een bepaalde mate van zekerheid (veelal ‘betrouwbaarheid’
genoemd) kan worden aangenomen dat het werkelijke percentage zich binnen dat interval
bevindt.
In onderstaande tabel is voor verschillende aantallen respondenten en voor verschillende
percentages in de respons weergegeven wat de nauwkeurigheidsmarges zijn. Het gaat daarbij
om de marges bij 95% betrouwbaarheid. Dit betekent dat als de steekproeftrekking en het
onderzoek vele malen zou worden herhaald, het berekende nauwkeurigheidsinterval in
minstens 95 van de 100 gevallen de werkelijke waarde zou bevatten.
Procentpunten waarmee de werkelijke percentages (dus die in de populatie) maximaal kunnen afwijken
van die in de respons (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
aantal
10% of 90%
20% of 80%
30% of 70%
40% of 60%
50%
respondenten
50
8,3
11,1
12,7
13,6
13,9
100

5,9

7,8

9,0

9,6

9,8

200

4,2

5,5

6,4

6,8

6,9

300

3,4

4,5

5,2

5,5

5,7

400

2,9

3,9

4,5

4,8

4,9

500

2,6

3,5

4,0

4,3

4,4

600

2,4

3,2

3,7

3,9

4,0

700

2,2

3,0

3,4

3,6

3,7

800

2,1

2,8

3,2

3,5

3,5

900

2,0

2,6

3,0

3,2

3,3

1.123

1,7

2,3

2,6

2,8

2,8

Voorbeeld: Stel dat van alle 1.123 respondenten 30% opvatting A heeft. In werkelijkheid (dus
in de totale populatie van Zoetermeerders van 18 jaar en ouder) zal dit percentage dan met
95% zekerheid liggen tussen 27,3 en 32,7%.
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Bijlage 3: Vragenlijst
Vragen uit de Stadspeling 2018 over het onderwerp cultuur en vrije tijd.
1. Kunt u achter elk van de onderstaande vormen van cultureel aanbod aankruisen hoe
belangrijk u het vindt dat een dergelijk aanbod in uw eigen gemeente te vinden is?
1
2
3
4
zeer
zeer
belangrijk belangrijk onbelangrijk onbelangrijk





- een museum
een muziekschool / centrum voor kunstzinnige
vorming









- een openbare bibliotheek









- een theater









- een poppodium









- festivals / grootschalige evenementen









- filmhuis









- een organisatie voor beeldende kunst









-

2. Het Stadsmuseum gaat over de geschiedenis van de stad Zoetermeer, over het verleden, het
heden en de toekomst, het gaat over mensen en de samenleving en over de moderne
hedendaagse stadscultuur. Drie keer per jaar is er een wisseltentoonstelling te zien.
a. Hoe vaak heeft u in de afgelopen twaalf maanden een bezoek gebracht aan het
Stadsmuseum?
➔ ga naar vraag 3

 1. niet één keer
 2. 1 t/m 5 keer
 3. 6 t/m 10 keer
 4. meer dan 10 keer

b. Kunt u in een rapportcijfer aangeven hoe u het Stadsmuseum waardeert?
lage waardering
















hoge waardering




geen
oordeel


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

99

c. Wilt u uw beoordeling van het Stadsmuseum kort toelichten?

3. Het Centrum voor Kunst en Cultuur (CKC) programmeert activiteiten in dans, muziek, theater en
beeldende kunst zodat u zelf actief aan kunstbeoefening kunt doen.
a. Heeft u in de afgelopen twaalf maanden zelf deelgenomen aan één of meer van de
activiteiten/cursussen die het CKC biedt?
 1. ja
 2. nee

➔ ga naar vraag 4
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b.

Kunt u in een rapportcijfer aangeven hoe u het CKC waardeert?
lage waardering
















hoge waardering




geen
oordeel


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

99

c. Wilt u uw beoordeling van het CKC kort toelichten?

4.

Bibliotheek Zoetermeer heeft haar hoofdvestiging in het Stadscentrum en wijkvestigingen in
Rokkeveen en Oosterheem.

a. Hoe vaak heeft u in de afgelopen twaalf maanden een bezoek gebracht aan een vestiging
van de bibliotheek?
 1. niet één keer

➔ ga naar vraag 5

 2. 1 t/m 5 keer
 3. 6 t/m 10 keer
 4. meer dan 10 keer
b. Kunt u in een rapportcijfer aangeven hoe u de bibliotheek waardeert?
lage waardering

hoge waardering





















geen
oordeel


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

99

c. Wilt u uw beoordeling van de bibliotheek kort toelichten?

5.

In het Stadstheater worden jaarlijks zo'n 250 professionele voorstellingen gegeven. Daarnaast
wordt het theater verhuurd voor amateurvoorstellingen en schoolvoorstellingen.

a. Hoe vaak heeft u in de afgelopen twaalf maanden een theatervoorstelling bijgewoond in
het Stadstheater?
 1. niet één keer

➔ ga naar vraag 6

 2. 1 t/m 5 keer
 3. 6 t/m 10 keer
 4. meer dan 10 keer
b. Kunt u in een rapportcijfer aangeven hoe u het Stadstheater waardeert?
lage waardering
















hoge waardering




geen
oordeel


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

99
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c. Wilt u uw beoordeling van het Stadstheater kort toelichten?

6.

De Boerderij is een cultuurpodium met een aanbod van concerten, dancenights en de
presentatie van lokale en regionale amateurbands.

a. Hoe vaak heeft u in de afgelopen twaalf maanden een voorstelling bijgewoond in het
cultuurpodium de Boerderij?
 1. niet één keer

➔ ga naar vraag 7

 2. 1 t/m 5 keer
 3. 6 t/m 10 keer
 4. meer dan 10 keer
b. Kunt u in een rapportcijfer aangeven hoe u het cultuurpodium de Boerderij waardeert?
lage waardering

c.

hoge waardering





















geen
oordeel


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

99

Wilt u uw beoordeling van het cultuurpodium de Boerderij kort toelichten?

7. Filmhuis Cameo vertoont films uit het filmhuiscircuit. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de
kleine zaal in het Stadstheater.
a. Hoe vaak heeft hier u in de afgelopen 12 maanden een filmvoorstelling bijgewoond?
 1. niet één keer

➔ ga naar vraag 8

 2. 1 t/m 5 keer
 3. 6 t/m 10 keer
 4. meer dan 10 keer
b. Kunt u in een rapportcijfer aangeven hoe u het Filmhuis Cameo waardeert?
lage waardering

hoge waardering





















geen
oordeel


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

99

c. Wilt u uw beoordeling van het Filmhuis kort toelichten?
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8.

Stichting Terra organiseert exposities, projecten en manifestaties op het gebied van beeldende
kunst. Dit doet zij op openbare plekken in de stad en aan de Dorpsstraat 12.

a. Hoe vaak heeft u in de afgelopen twaalf maanden een bezoek gebracht aan en/of
deelgenomen aan een expositie, project of manifestatie van Terra?
 1. niet één keer

➔ ga naar vraag 9

 2. 1 t/m 5 keer
 3. 6 t/m 10 keer
 4. meer dan 10 keer
b.

Kunt u in een rapportcijfer aangeven hoe u Terra waardeert?
lage waardering

hoge waardering





















geen
oordeel


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

99

c. Wilt u uw beoordeling van Terra kort toelichten?

9.

Heeft u in de afgelopen 12 maanden gebruik gemaakt van het cultureel aanbod elders in
Nederland?
Zo ja, op welk gebied? LET OP: meer antwoorden mogelijk
 1. ja, op het gebied van:
 toneel
 ballet en dans
 muziek
 musical, opera en operette
 culturele evenementen en festivals
 film
 musea en erfgoed
 anders
 2. nee ➔ ga naar vraag 12
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10. Waar bent u daarvoor naar toe geweest?
LET OP: meer antwoorden mogelijk.
 Den Haag
 Scheveningen
 Alphen a/d Rijn
 Leiden
 Gouda
 Rotterdam
 elders in Zuid-Holland
 Amsterdam
 Utrecht
 elders in Nederland
11. Om welke reden(en) heeft u gebruik gemaakt van het cultureel aanbod buiten
Zoetermeer?
LET OP: meer antwoorden mogelijk.
 het werd op het specifieke moment niet in Zoetermeer aangeboden
 aanbod is niet in Zoetermeer aanwezig
 aanbod is elders goedkoper
 aanbod is elders aantrekkelijker
 het is elders gezelliger
 horeca is elders aantrekkelijker
 ik ging met vrienden / familie die elders wonen
 praktischer omdat ik elders werk of studeer
 voor de afwisseling
 anders, namelijk:

12. Hoe belangrijk vindt u het dat er in Zoetermeer amateurverenigingen zoals een
amateurtheater of muziekvereniging zijn?
 1. zeer belangrijk
 2. belangrijk
 3. onbelangrijk
 4. zeer onbelangrijk

31

13. Besteedt u wekelijks één of meer uren tijd aan het beoefenen van een eigen culturele
activiteit?
Denk daarbij aan muziek maken, tekenen/schilderen/boetseren, dansen, acteren/theater maken,
fotograferen, filmen, monteren of schrijven.
 1. ja, namelijk:

 2. nee

➔ ga naar vraag 16a

14. Op hoeveel dagen in de week besteedt u tijd aan uw eigen culturele activiteit(en)?
 1. 1 t/m 2 dagen per week
 2. 3 t/m 4 dagen per week
 3. 5 dagen per week of meer
 4. weet niet
15. Doet u dat vooral in georganiseerd verband (als lid van een vereniging) of in
ongeorganiseerd verband (met vrienden of familie of op eigen houtje)?
 1. vooral in georganiseerd verband
 2. in georganiseerd verband en in ongeorganiseerd verband
 3. vooral in ongeorganiseerd verband
16a. Een evenement is een (georganiseerde) gebeurtenis op het gebied van bijvoorbeeld sport, eten en
drinken, kunst / cultuur, religie. Evenementen vinden vaak plaats in de openbare ruimte.
Heeft u in de afgelopen 12 maanden in Zoetermeer wel eens een grootschalig evenement
bijgewoond (d.w.z. een evenement met uitstraling tot buiten de gemeentegrenzen)?
Zo ja, welk(e) grootschalig(e) evenement(en)?
 1. ja, namelijk:

 2. nee

➔ ga naar vraag 17a

 3. dat weet ik niet meer

➔ ga naar vraag 17a

b. Kunt u in een rapportcijfer uw oordeel geven over de grootschalige evenementen die u
heeft bijgewoond?
lage waardering
















hoge waardering




geen
oordeel


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

99
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17a. Heeft u in de afgelopen 12 maanden in Zoetermeer wel eens een kleinschalig evenement
bijgewoond (d.w.z. een evenement dat vooral voor Zoetermeerders is bedoeld)?
Zo ja, welk(e) kleinschalig(e) evenement(en)?
 1. ja, namelijk:

 2. nee

➔ ga naar vraag 18

 3. dat weet ik niet meer ➔ ga naar vraag 18
b. Kunt u in een rapportcijfer uw oordeel geven over de kleinschalige evenementen die u
heeft bijgewoond?
lage waardering

hoge waardering





















geen
oordeel


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

99

18 Heeft u in de afgelopen 12 maanden in Zoetermeer wel eens overlast ervaren van een
evenement?
 1. ja
 2. nee

➔ ga naar vraag 20

 3. weet niet

➔ ga naar vraag 20

19. Kunt u voor de onderstaande aspecten aangeven hoe sterk deze overlast was?

20.

- parkeeroverlast

1
geen


2
nauwelijks


3
flink wat


4
veel


5
te veel


6
weet niet


- geluidsoverlast













- zwerfvuil / zwerfafval













- overlast van bezoekers













Zoetermeer FM is een lokale radiozender uit Zoetermeer. De omroep zendt dag en nacht uit.

a. Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden geluisterd naar Zoetermeer FM?
 1. nooit

➔ ga naar vraag 21

 2. minder vaak dan één keer per maand
 3. één of een paar keer per maand
 4. één of een paar keer per week
 5. bijna elke dag
 6. elke dag
b. Kunt u in een rapportcijfer aangeven hoe u Zoetermeer FM waardeert?
lage waardering

hoge waardering





















1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

c. Wilt u uw beoordeling van Zoetermeer FM kort toelichten?

33

geen
oordeel

99

34

Bijlage 4: Rechte tellingen
1. Kunt u achter elk van de onderstaande vormen van cultureel aanbod aankruisen hoe belangrijk u het
vindt dat een dergelijk aanbod in uw eigen gemeente te vinden is?
-

een museum
aantal
117
619
294
44
49
1.123

percentage
10,4
55,1
26,2
3,9
4,0
100,0

een muziekschool / centrum voor kunstzinnige vorming
aantal
zeer belangrijk
338
belangrijk
603
onbelangrijk
106
zeer onbelangrijk
23
geen antwoord
53
totaal
1.123

percentage
30,1
53,7
9,4
2,0
4,7
100,0

zeer belangrijk
belangrijk
onbelangrijk
zeer onbelangrijk
geen antwoord
totaal
-

-

een openbare bibliotheek

zeer belangrijk
belangrijk
onbelangrijk
zeer onbelangrijk
geen antwoord
totaal
-

aantal
428
553
85
15
42
1.123

percentage
38,1
49,2
7,6
1,3
3,7
100,0

aantal
177
531
289
58
68
1.123

percentage
15,8
47,3
25,7
5,2
6,1
100,0

aantal
192
510
286
86
49
1.123

percentage
17,1
45,4
25,5
7,7
4,4
100,0

een poppodium

zeer belangrijk
belangrijk
onbelangrijk
zeer onbelangrijk
geen antwoord
totaal
-

percentage
58,1
35,7
3,0
,8
2,3
100,0

een theater

zeer belangrijk
belangrijk
onbelangrijk
zeer onbelangrijk
geen antwoord
totaal
-

aantal
653
401
34
9
26
1.123

festivals / grootschalige evenementen

zeer belangrijk
belangrijk
onbelangrijk
zeer onbelangrijk
geen antwoord
totaal
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-

filmhuis

zeer belangrijk
belangrijk
onbelangrijk
zeer onbelangrijk
geen antwoord
totaal
-

aantal
190
525
304
43
61
1.123

percentage
16,9
46,7
27,1
3,8
5,4
100,0

aantal
72
403
481
106
61
1.123

percentage
6,4
35,9
42,8
9,4
5,4
100,0

een organisatie voor beeldende kunst

zeer belangrijk
belangrijk
onbelangrijk
zeer onbelangrijk
geen antwoord
totaal

2a. Het Stadsmuseum gaat over de geschiedenis van de stad Zoetermeer, over het verleden, het heden
en de toekomst, het gaat over mensen en de samenleving en over de moderne hedendaagse
stadscultuur. Drie keer per jaar is er een wisseltentoonstelling te zien. Hoe vaak heeft u in de afgelopen
twaalf maanden een bezoek gebracht aan het Stadsmuseum?
aantal
percentage
niet één keer
958
85,3
1 t/m 5 keer
151
13,4
6 t/m 10 keer
2
,2
meer dan 10 keer
3
,3
geen antwoord
9
0,8
totaal
1.123
100,0
b. Kunt u in een rapportcijfer aangeven hoe u het Stadsmuseum waardeert?
aantal
1
2
3
2
4
4
5
7
6
23
7
64
8
41
9
4
10
3
subtotaal
148
geen oordeel
7
geen antwoord
1
totaal
156

percentage
1,4
2,7
4,7
15,5
43,2
27,7
2,7
2,0
100,0

gemiddeld rapportcijfer: 7,0
3a. Het Centrum voor Kunst en Cultuur (CKC) programmeert activiteiten in dans, muziek, theater en
beeldende kunst zodat u zelf actief aan kunstbeoefening kunt doen. Heeft u in de afgelopen twaalf
maanden zelf deelgenomen aan één of meer van de activiteiten / cursussen die het CKC biedt?
aantal
percentage
ja
91
8,1
nee
1.024
91,2
geen antwoord
8
0,7
totaal
1.123
100,0
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b. Kunt u in een rapportcijfer aangeven hoe u het CKC waardeert?
aantal
1
2
3
4
5
1
6
7
7
15
8
40
9
18
10
4
subtotaal
85
geen oordeel
2
geen antwoord
4
totaal
91

percentage
1,2
8,2
17,6
47,1
21,2
4,7
100,0

gemiddeld rapportcijfer: 7,9
4a. Bibliotheek Zoetermeer heeft haar hoofdvestiging in het Stadscentrum en wijkvestigingen in
Rokkeveen en Oosterheem. Hoe vaak heeft u in de afgelopen twaalf maanden een bezoek gebracht aan
een vestiging van de bibliotheek?
aantal
percentage
518
46,1
niet één keer
341
30,4
1 t/m 5 keer
100
8,9
6 t/m 10 keer
152
13,5
meer dan 10 keer
geen antwoord
12
1,1
totaal
1.123
100,0
b. Kunt u in een rapportcijfer aangeven hoe u de bibliotheek waardeert?
aantal
1
1
2
2
3
3
4
5
5
6
6
26
7
142
8
247
9
90
10
51
subtotaal
573
geen oordeel
9
geen antwoord
23
totaal
605

percentage
0,2
0,3
0,5
0,9
1,0
4,5
24,8
43,1
15,7
8,9
100,0

gemiddeld rapportcijfer: 7,9
5a. In het Stadstheater worden jaarlijks zo'n 250 professionele voorstellingen gegeven. Daarnaast wordt
het theater verhuurd voor amateurvoorstellingen en schoolvoorstellingen. Hoe vaak heeft u in de
afgelopen twaalf maanden een theatervoorstelling bijgewoond in het Stadstheater?
aantal
percentage
niet één keer
610
54,3
1 t/m 5 keer
446
39,7
6 t/m 10 keer
41
3,7
meer dan 10 keer
14
1,2
geen antwoord
12
1,1
totaal
1.123
100,0
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b. Kunt u in een rapportcijfer aangeven hoe u het Stadstheater waardeert?
aantal
1
2
3
4
2
5
6
6
5
7
92
8
268
9
97
10
24
subtotaal
494
geen oordeel
4
geen antwoord
2
totaal
500

percentage
1,2
1,0
18,6
54,3
19,6
4,9
0,4
100,0

gemiddeld rapportcijfer: 8,0
6a. De Boerderij is een cultuurpodium met een aanbod van concerten, dancenights en de presentatie
van lokale en regionale amateurbands. Hoe vaak heeft u in de afgelopen twaalf maanden een
voorstelling bijgewoond in het cultuurpodium de Boerderij?
aantal
percentage
niet één keer
963
85,8
1 t/m 5 keer
130
11,6
6 t/m 10 keer
14
1,2
meer dan 10 keer
2
0,2
geen antwoord
14
1,2
totaal
1.123
100,0
b. Kunt u in een rapportcijfer aangeven hoe u het cultuurpodium de Boerderij waardeert?
aantal
1
2
3
4
5
1
6
9
7
34
8
60
9
22
10
15
subtotaal
141
geen oordeel
4
geen antwoord
1
totaal
146

percentage
0,7
6,4
24,1
42,6
15,6
10,6
100,0

gemiddeld rapportcijfer: 8,0

7a. Filmhuis Cameo vertoont films uit het filmhuiscircuit. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de kleine
zaal in het Stadstheater. Hoe vaak heeft u hier in de afgelopen twaalf maanden een filmvoorstelling
bijgewoond?
aantal
percentage
niet één keer
971
86,5
1 t/m 5 keer
116
10,3
6 t/m 10 keer
16
1,4
meer dan 10 keer
3
0,3
geen antwoord
17
1,5
totaal
1.123
100,0
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b. Kunt u in een rapportcijfer aangeven hoe u Filmhuis Cameo waardeert?
aantal
1
2
3
1
4
1
5
4
6
9
7
39
8
46
9
12
10
6
subtotaal
118
geen oordeel
16
geen antwoord
1
totaal
135

percentage
0,8
0,8
3,4
7,6
33,1
39,0
10,2
5,1
100,0

gemiddeld rapportcijfer: 7,5
8a. Stichting Terra organiseert exposities, projecten en manifestaties op het gebied van beeldende
kunst. Dit doet zij op openbare plekken in de stad en aan de Dorpsstraat 12. Hoe vaak heeft u in de
afgelopen twaalf maanden een bezoek gebracht aan en/of deelgenomen aan een expositie, project of
manifestatie van Terra?
aantal
percentage
1.010
89,9
niet één keer
84
7,5
1 t/m 5 keer
9
0,8
6 t/m 10 keer
3
0,3
meer dan 10 keer
geen antwoord
17
1,5
totaal
1.123
100,0
b. Kunt u in een rapportcijfer aangeven hoe u Terra waardeert?
aantal
1
2
3
4
1
5
2
6
9
7
38
8
28
9
8
10
3
subtotaal
89
geen oordeel
3
geen antwoord
4
totaal
96

percentage
1,1
2,2
10,1
42,7
31,5
9,0
3,4
100,0

gemiddeld rapportcijfer: 7,4
9. Heeft u in de afgelopen 12 maanden gebruik gemaakt van het cultureel aanbod elders in Nederland?
aantal
percentage
ja
680
60,6
nee
434
38.6
geen antwoord
9
0,8
totaal
1.123
100,0
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Zo ja, op welk gebied? (multi-responsevraag)
toneel
ballet en dans
muziek
musical, opera en operette
culturele evenementen en
festivals
film
musea en erfgoed
anders
totaal (aantal respondenten)

aantal
121
47
325
178

percentage
17,8
6,9
47,8
26,2

227

33,4

305
397
48
680

44,9
58,4
7,1

10. Waar bent u daarvoor naar toe geweest? (multi-responsevraag)
aantal
Den Haag
474
Scheveningen
241
Alphen a/d Rijn
41
Leiden
141
Gouda
52
Rotterdam
222
elders in Zuid-Holland
104
Amsterdam
254
Utrecht
120
elders in Nederland
280
subtotaal (aantal respondenten)
676
geen antwoord
4
totaal (aantal respondenten)
680

percentage
70,1
35,7
6,1
20,9
7,7
32,8
15,4
37,6
17,8
41,4

11. Om welke reden(en) heeft u gebruik gemaakt van het cultureel aanbod buiten Zoetermeer? (multiresponsevraag)
aantal
percentage
het werd op het specifieke moment niet in Zoetermeer aangeboden
281
41,7
aanbod is niet in Zoetermeer aanwezig
389
57,7
aanbod is elders goedkoper
25
3,7
aanbod is elders aantrekkelijker
99
14,7
het is elders gezelliger
73
10,8
horeca is elders aantrekkelijker
49
7,3
ik ging met vrienden / familie die elders wonen
153
22,7
praktischer omdat ik elders werk of studeer
16
2,4
voor de afwisseling
147
21,8
anders
44
6,5
subtotaal (aantal respondenten)
674
geen antwoord
6
totaal (aantal respondenten)
680
100,0
12. Hoe belangrijk vindt u het dat er in Zoetermeer amateurverenigingen zoals een amateurtheater of
muziekvereniging zijn?
aantal
percentage
zeer belangrijk
200
17,8
belangrijk
659
58,7
onbelangrijk
198
17,6
zeer onbelangrijk
42
3,7
geen antwoord
24
2,1
totaal
1.123
100,0
13. Besteedt u wekelijks één of meer uren tijd aan het beoefenen van een eigen culturele activiteit?
(denk daarbij aan muziek maken, tekenen/schilderen /boetseren, dansen, acteren/theater maken,
fotograferen, filmen, monteren of schrijven)
aantal
percentage
ja
291
25,9
nee
797
71,0
geen antwoord
35
3,1
totaal
1.123
100,0
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14. Op hoeveel dagen in de week besteedt u tijd aan uw eigen culturele activiteit(en)?
aantal
1 t/m 2 dagen per week
185
3 t/m 4 dagen per week
40
5 dagen per week of meer
32
weet niet
33
geen antwoord
1
totaal
291

percentage
63,6
13,7
11,0
11,3
0,3
100,0

15. Doet u dat vooral in georganiseerd verband (als lid van een vereniging) of in ongeorganiseerd
verband (met vrienden of familie of op eigen houtje)?
aantal
percentage
vooral in georganiseerd verband
73
25,1
in georganiseerd verband en in ongeorganiseerd verband
45
15,5
vooral in ongeorganiseerd verband
170
58,4
geen antwoord
3
1,0
totaal
291
100,0
16a. Een evenement is een (georganiseerde) gebeurtenis op het gebied van bijvoorbeeld sport, eten en
drinken, kunst / cultuur, religie. Evenementen vinden vaak plaats in de openbare ruimte. Heeft u in de
afgelopen twaalf maanden in Zoetermeer wel eens een grootschalig evenement bijgewoond (d.w.z.: een
evenement met uitstraling tot buiten de gemeentegrenzen)?
aantal
percentage
ja
297
26,4
nee
710
63,2
dat weet ik niet meer
93
8,3
geen antwoord
23
2,0
totaal
1.123
100,0
b. Kunt u in één rapportcijfer uw oordeel geven over de grootschalige evenementen die u heeft
bijgewoond?
aantal
percentage
1
2
3
4
1,4
4
1
,3
5
1
,3
6
18
6,2
7
76
26,1
8
141
48,5
9
38
13,1
10
12
4,1
subtotaal
291
100,0
geen oordeel
geen antwoord
6
totaal
297
gemiddeld rapportcijfer: 7,7
17a. Heeft u in de afgelopen twaalf maanden in Zoetermeer wel eens een kleinschalig evenement
bijgewoond (d.w.z.: een evenement dat vooral voor Zoetermeerders is bedoeld)?
aantal
percentage
ja
305
27,2
nee
636
56,6
dat weet ik niet meer
148
13,2
geen antwoord
34
3,0
totaal
1.123
100,0
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b. Kunt u in één rapportcijfer uw oordeel geven over de kleinschalige evenementen die u heeft
bijgewoond?
aantal
percentage
1
2
3
1
0,3
4
1
0,3
5
2
0,7
6
16
5,4
7
86
29,0
8
150
50,5
9
33
11,1
10
8
2,7
subtotaal
297
100,0
geen oordeel
2
geen antwoord
6
totaal
305
gemiddeld rapportcijfer: 7,7
18. Heeft u in de afgelopen twaalf maanden in Zoetermeer wel eens overlast ervaren van een
evenement?
aantal
percentage
ja
160
14,9
nee
917
85,1
subtotaal
1.077
100,0
weet niet
25
geen antwoord
21
totaal
1.123

19. Kunt u voor enkele aspecten aangeven hoe sterk deze overlast was?
-

parkeeroverlast

geen
nauwelijks
flink wat
veel
te veel
subtotaal
weet niet
geen antwoord
totaal
-

aantal
72
24
13
8
4
121
39
160

percentage
59,5
19,8
10,7
6,6
3,3
100,0

aantal
1
23
62
24
43
153
7
160

percentage
0,7
15,0
40,5
15,7
28,1
100,0

geluidsoverlast

geen
nauwelijks
flink wat
veel
te veel
subtotaal
weet niet
geen antwoord
totaal
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-

zwerfvuil / zwerfafval

geen
nauwelijks
flink wat
veel
te veel
subtotaal
weet niet
geen antwoord
totaal
-

aantal
37
29
28
13
8
115
3
42
160

percentage
32,2
25,2
24,3
11,3
7,0
100,0

aantal
58
28
16
8
7
117
1
42
160

percentage
49,6
23,9
13,7
6,8
6,0
100,0

overlast van bezoekers

geen
nauwelijks
flink wat
veel
te veel
subtotaal
weet niet
geen antwoord
totaal

20a. Zoetermeer FM is een lokale radiozender uit Zoetermeer. De omroep zendt dag en nacht uit. Hoe
vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden geluisterd naar Zoetermeer FM?
aantal
percentage
nooit
827
73,6
minder vaak dan één keer per maand
116
10,3
één of een paar keer per maand
104
9,3
één of een paar keer per week
38
3,4
bijna elke dag
18
1,6
elke dag
5
0,4
geen antwoord
15
1,3
totaal
1.123
100,0
b. Kunt u in een rapportcijfer aangeven hoe u Zoetermeer FM waardeert?
aantal
1
2
3
4
3
5
8
6
44
7
88
8
76
9
11
10
8
subtotaal
238
geen oordeel
38
geen antwoord
5
totaal
281
gemiddeld rapportcijfer: 7,2

43

percentage
1,3
3,4
18,5
37,0
31,9
4,6
3,4
100,0
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Bijlage 5: Toelichtingen bij vragen
2c. Wilt u uw beoordeling van het Stadsmuseum kort toelichten?
Rapportcijfer 3-5
• Beetje gedateerd.
• Er kan wat mij betreft nog meer materiaal toegevoegd worden.
• Er zijn zoveel mooie & goede musea in de omgeving, Den Haag, Leiden, Delft, Gouda.
• Niet interactief of uniek, geen workshops etc., stoffig.
• Schamele vertoning/ weinig te zien/ weinig onderhoud beeldentuin.
• Te kleinschalig.
• Te weinig te zien geen interessante collectie.
• Vooral gastvriendelijkheid vind ik een probleem en het niet houden aan de openingstijden.
• Weinig interessant.
Rapportcijfer 6-7
• Aan de kleine kant!.
• Aardig.
• Aardige collectie.
• Aardige tentoonstelling.
• Als oudere vind ik 't leuk om vooral naar het verleden en zeker ook naar de toekomst te
kijken.
• Beperkte collectie en beperkte omvang thema tentoonstelling (in oude Thuis).
• Beperkte omvang.
• Goed initiatief maar er is nou eenmaal niet zo heel veel om te laten zien.
• Helaas klein museum dus minder te zien.
• Het is beperkt, door de omvang. Meer grootse tentoonstellingen heb je nodig in deze grote
stad.
• Het is een klein museum. Ik vind de tentoonstellingen niet zo interessant. Onderwerpen
worden niet uitgediept.
• Het spreekt mij niet zo veel aan dat ik regelmatig ga kijken.
• Het Stadsmuseum heeft de laatste jaren te weinig aandacht gekregen. Hopelijk in het
Stadshart in de toekomst beter.
• Het was een museumles voor de kinderen. Erg leuk gedaan.
• Ik geef toe we zijn geen Rome of Praag, maar het zou van mij toch wel wat uitgebreider
mogen.
• Ik vind het museum veel te klein.
• Inhoudelijke aardig - presentatie kan beter.
• Interessant, dichtbij.
• Is leuk met een klas te gaan, het is niet heel groot.
• Jammer dat het zo kleinschalig is.
• Komen er door ziekte niet meer vaak. Ms in toekomst wel.
• Lekker kleinschalig.
• Leuk de geschiedenis van Zoetermeer. Het zou fijn zijn als er met regelmaat wisselende
tentoonstellingen zijn, dit heb ik de afgelopen periode wel gemist.
• Leuk maar erg beperkt.
• Leuk maar wel heel klein.
• Leuk om even rond te kijken.
• Leuk, maar geen spektakel.
• Mooi, historie blijft hierdoor bewaart.
• Musea toont het verleden, met het oog op de toekomst (zonder verleden, geen toekomst).
• Overzichtelijk, goed georganiseerd, maar klein.
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• Persoonlijk geen musea mens, maar het bestaan ervan in wel belangrijk.
• Prettig en leuk.
• Simpel.
• Stelt helaas niet zoveel voor.
• Stukje geschiedenis over de stad waardeer ik, en de toekomst die er aan bod komt.
• Te klein.
• Te klein.
• Te klein.
• Vrij simpele collectie.
Rapportcijfer 8-10
• Boeiende, goed verzorgde exposities. Afwisselend genre.
• Duidelijke en lage drempel voor ieder informatief.
• Geeft een goed beeld van oud Zoetermeer.
• Geeft goede informatie over de historie van Zoetermeer. Er komt een vernieuwd
stadsmuseum, dus dat wordt nog beter.
• Heel bijzonder om oud Zoetermeer terug te zien.
• Het is heel belangrijk dat een stad minsten één museum heeft, wat mij betreft mag er meer
geld naar het Stadsmuseum.
• Het is leuk om iets uit het verleden van je woonplaats te ontdekken.
• Het kan groter.
• Het stadsmuseum is een leuk en interessant museum met leuke tentoonstellingen.
• Het stadsmuseum is zeer belangrijk. Hoe is Zoetermeer ontstaan etc. Dat mag niet vergeten
worden.
• Ik ben in het museum verder voorgelicht over de historie van de Dorpsstraat en kreeg
informatie op de vragen die ik had. Was prikkelend. (hoe trouwt men) en wanneer droeg
men het. De oude stukken waren nieuw voor mij en ik zal zeker er meer naar toe gaan.
• Interessant en leuk.
• Interessant museum met leuke wetenswaardigheden.
• Is gefocust op Zoetermeer. Een museum die niet alleen maar gaat over de betreffende
geografische locatie zou leuk zijn.
• Is heel mooi.
• Laagdrempelig maar mooi beeld van de lokale geschiedenis.
• Leuk heden en verleden van Zoetermeer.
• Leuk om over het verleden te leren.
• Men had heel veel zorg en moeite aan de tentoonstelling besteed. Dat viel duidelijk te zien.
Ik heb er ontzettend van genoten. Tevens heb ik persoonlijke aandacht gekregen zonder er
om gevraagd te hebben. Dat vond ik ook erg prettig.
• Met de beperkte mogelijkheden is er veel gepresteerd.
• Niet zo‘n groot museum, maar wel leuke tentoonstellingen, recent geweest naar
tentoonstelling over trouwen door de jaren heen.
• Ook voor de peuters veel gedaan, erg leuk!.
• Tentoonstelling foto's van niet Nederlanders, heel goed en verfzonde expo. Ook expositie
over populair modern jaren 50, veel herkenning.
• Vind het altijd fijn om er naar toe te gaan. Elke stad heeft een stadsmuseum nodig. Erg
leerzaam.
• Vooral "Ja ik wil" vond ik heel leuk. De vaste expositie ook prima.
• Wordt met liefde samengesteld.
• Zoetermeer is een jonge stad. Het verleden bewaren en archiveren wordt steeds
belangrijker.
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Geen oordeel
• Kan me weinig herinneren. Belangrijk voor geschiedenis (voor kinderen). Zou meer
activiteiten in de wijk willen.
3c. Wilt u uw beoordeling van het CKC kort toelichten?
Rapportcijfer 6-7
• Cursus goed. Personeel aardig. Ingang was eerst erg goed nu moet je zoeken hoe je naar
binnen kan. Niet goed te zien hoe je deur kan openen.
• Door de partners van CKC kan ons CKC-koor niet in het gebouw van CKC zingen, we
moeten uitwijken naar elders.
• Eindeloze verbouwing!.
• Enkele keren gerepeteerd met orkest. Te weinig om te beoordelen, indruk was prima.
• Goed in de lessen: matig in de klantbenadering.
• Goed, maar te duur.
• Goede, leuke cursussen voor iedereen.
• Mooi geworden en ligt centraal.
• Rommelig lokaal beeldende kunst.
Rapportcijfer 8-10
• Aantrekkelijk aanbod.
• Actief en vernieuwend.
• Breed aanbod, fraaie locatie.
• Breed aanbod, gezellige locatie. Bekende gezichten en een sociale ontmoetingsplaats.
• CKC is een voorziening die actief inspeelt op ontwikkelingen in de stad.
• De cursus goudsmeden is van hoog niveau.
• De nieuwe hal is mooi geworden, prettige zaal om te spelen.
• Deelgenomen aan kinderactiviteiten t/m 4 jaar.
• Een hele actieve creatieve omgeving.
• Enthousiaste mensen. leuke samenwerking met diverse stichtingen in z'meer.
• Geweldig!.
• Goed toegankelijk, ruim aanbod.
• Goede aanpak.
• Goede heldere toelichting, breed pakket wat ze aanbieden, leuke optredens. Toegankelijk
voor elke leeftijd.
• Goede muziekdocenten en fijne sfeer.
• Goede organisatie en breed aanbod.
• Heb daar pianoles, bevalt goed.
• Heel gezellig binnen.
• Het CKC zit in een mooi pand en heeft een gevarieerd aanbod.
• Ik kon geheel vrijblijvend en gratis een proefles dansen volgen. Heb een leuke les gehad, ik
ben vriendelijk ontvangen en er was totaal geen dwang om lid te worden of iets dergelijks. Ik
kan het dus zeker aanraden.
• Ik vind het zeer belangrijk, dat de creatieve geest wordt gestimuleerd.
• Je leert veel en het draagt bij aan de ontwikkeling van talenten.
• Laagdrempelig.
• Leuk, modern centrum met een enorm aanbod, kwalitatief goed.
• Leuke cursussen, kans om anderen te ontmoeten.
• Mijn kind had daar les en vond het heel leuk.
• Mijn kleindochter dans elke week daar en ga ik dus kijken naar de uitvoeringen.
• Mooie oefenruimten en zeker na de verbouwing, mooi op de begane grond.
• Na de verbouwing is het een mooie, open, uitnodigend gebouw geworden van binnen.
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• Overzichtelijk en een duidelijke website.
• Proefles gehad en zeer positief ervaren.
• Tango (ik) en saxofoon (vrouw).
• Uitgebreid aanbod, voor elk wat wils, voor jong en oud.
• Uitgebreid programma, volg zelf de cursus fotografie. Lekker centrale ligging van het CKC.
• Veel diversiteit, aantrekkelijk , goede PR.
• Veelzijdig.
• Zingen vind ik erg belangrijk.
• Zonder CKC is het doods in de stad.
Geen oordeel
• Ik heb er geen ervaring in.
4c. Wilt u uw beoordeling van de bibliotheek kort toelichten?
Rapportcijfer 1-5
• Alles moeilijk te vinden.
• Assortiment wordt helaas steeds kleiner. minder nieuwe (actuele) boeken b.v..
• De combinatie van bibliotheek en publiekshal vind ik rommelig aandoen.
• De nieuwe bibliotheek in het centrum vind ik ongezellig en onoverzichtelijk.
• De nieuwe bieb heb ik nog niet bezocht, dus alleen in de noodvoorziening geweest.
• De nieuwe bieb vind ik niet gezellig. Onoverzichtelijk en ze hebben vaak niet wat ik zoek. Ik
ga de volgende x naar een andere.
• Grote afstanden, weinig klassieke boeken, DVD‘s onvoldoende geselecteerd, combi met
publieksplein ongelukkig.
• Not enough dutch lesson books (not through english books) Geen gewone Engelse of
Nederlands les boeken.
• Slechte toegang, onduidelijke bewegwijzering.
• Wijze van inrichting, alsmede de bewegwijzering zeer onduidelijk. Lijkt nergens op!
Rapportcijfer 6-7
• Alles duidelijk te vinden en er is veel aanbod, jammer dat de abonnementen zo duur zijn.
• Belangrijk voor de educatie. Ook een beetje ontmoetingspunt. Kranten en bladen inzien.
• Ben nog niet vaak in de nieuwe bieb geweest.
• Betreft Oosterheem, geen grote keuze uit mogelijk eventueel aan te vragen. Stadscentrum
moeilijk bereikbaar voor een minder valide persoon.
• Bibliotheekabonnement moet gratis.
• Boeken lees ik niet, wel kranten en tijdschriften. Ik mis in de bibliotheek het aanbod aan Cd’s
die Muziekweb wel biedt.
• De bibliotheek is erg mooi na de verbouwing.
• De bibliotheken zijn erg slecht ingericht voor mensen in een scootmobiel.
• De collectie vind ik niet uitgebreid en lastig zoeken. Ik gebruik liever de website en download
e-boeken.
• De hoofdbibliotheek is onoverzichtelijk en te veel lagen. Leuk voor een architect maar een
ramp voor de gebruiker.
• De hulp bij het zoeken door het personeel heb ik als prettig ervaren.
• De indeling van de boeken/onderwerpen is in mijn beleving niet logisch.
• De nieuwe indeling is niet praktisch.
• De verbouwingslocatie was niet ideaal.
• De verspreiding over het hele (Forum)gebouw vind ik minder overzichtelijk dan voorheen.
• Duidelijke opstelling.
• Er zijn veel boeken beschikbaar, veel variatie.
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• Erg gehorig. Te weinig zitplekken en veel te weinig stopcontacten. Maar de openingstijden
zijn geweldig!.
• Goed gesitueerd.
• Helaas vaak niet meer nodig met alle online e-books.
• Het digitale assortiment qua boeken is achterhaald. Systeem a la Spotify zou beter passen.
• Het is mooi gerenoveerd. Leuk voor kinderen vooral.
• Het resultaat van de verbouwing vind ik niet mooi. Ook de verschillende afdelingen zijn
onlogisch verspreid door het gebouw heen. Het maakt het onrustig en rommelig. Het enige
voordeel zijn de hoekjes waar je rustig kan studeren of lezen.
• Het ziet vernieuwend uit (de stadscentrum vesting) Het heeft ook een prettige en veilige
sfeer. Het is niet alleen duidelijk waar de afdelingen zijn kwa boekenindeling.
• Hoofdbieb is wat chaotisch na verbouwing. Lastig om dingen te vinden, onoverzichtelijk.
• Ik gebruik de bibliotheek als taalvrijwilliger. Alhoewel er meer zitplaatsen zijn, vind ik het
gebrek aan privacy soms een probleem.
• Ik ging voor de babyboekjes, maar ze waren in een slechte staat.
• Ik kom er niet vaak. Veel info is gewoon op Google te vinden.
• Ik vind de nieuwe indeling lastig: bewegwijzering is niet duidelijk. Ik hoor dat van meer
bezoekers van de bieb.
• Ik vind het heel belangrijk dat de bibliotheek bestaat ook al maak ik er zelf bijna geen gebruik
van. Voor mijn kleindochter is het heel leuk.
• Ik vond het voorheen knusser. Nu is het groots en minder overzichtelijk met zoeken.
• Jammer genoeg weinig e-boeken.
• Medewerkers zijn bereidwillig moeilijk om je weg te vinden, wel ruim assortiment. Combi met
stadhuis en ontmoeting units erg onpraktisch en storend.
• Minder eenheid dan voorheen als aparte bibliotheek.
• Mis een stille werkruimte (stadscentrum).
• Moeilijk jaar geweest door de verhuizing.
• Moeten meer boeken komen!
• Mooi gebouw, af en toe iets aan de drukke kant (veel mensen) maar voor de rest prima.
• Mooi ruime opzetting. Mis alleen activiteiten voor jonge kinderen of kan niet altijd zien
(media) dat er iets is.
• Mooi ruimte maar ik vind dat de collectie steeds schraler wordt.
• Mooi, maar het is nog altijd zoeken naar de juiste boeken afdelingen.
• Mooie inrichting maar niet optimaal om in stilte te werken.
• Mooie open ruimte.
• Net als bij meerdere openbare bibliotheken zijn de bezuinigingen merkbaar geweest in de
afgelopen jaren. Door digitalisering is de noodzaak van een openbare bibliotheek voor
boeken en muziek afgenomen.
• Nieuwe mogelijkheden als 3D print.
• Nog even de weg vinden in de vernieuwde bibliotheek.
• Nog geen gebruik kunnen maken van de nieuwe bibliotheek.
• Onduidelijk te vinden.
• Onoverzichtelijk in combinatie met het stadhuis.
• Onoverzichtelijker na verbouwing.
• Op het moment beetje. Rommelig. Geen rust in je hoofd als je binnenkomt.
• Oude bieb vond ik fijner, misschien kwestie van wennen.
• Overzichtelijk / gezellig. Vragen worden goed beantwoord.
• Overzichtelijk en veel licht inval.
• Personeel super vriendelijk. Boeken moeilijk te vinden.
• Prima.
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• Prima instelling, alle vernieuwingen zoals de automatiseringen en nieuwe opstelling is wel
verwarrend voor oudere.
• Prima om er te vertoeven.
• Probleem met zoeken.
• Rokkeveen prima, bibliotheek en overzichtelijk.
• Rommelig, niet duidelijke en logische indeling. Lawaai!.
• Rommelig, niet overzichtelijk. Door de opzet daagt de bibliotheek niet uit om iets anders dan
gebruikelijk te pakken.
• Ruim opgezet.
• Sinds de vernieuwing zijn onderwerpen moeilijker te vinden.
• Te kleine ruimte.
• Toegankelijk en goede service.
• Veel en gevarieerd aanbod. Met name voor kinderen belangrijk om veel verschillende
boeken te lezen zonder alles te moeten aanschaffen.
• Veel te weinig recente e-books.
• Verschillende ervaringen per vestiging in gastvriendelijkheid en overzichtelijkheid. Vooral
met kinderen blijft het zoeken naar welke boeken geschikt zijn en dan is een beetje hulp en
advies wenselijk.
• Verslechtering na samenvoegen gemeente.
• Vind het fijn dat het er is.
• Voldoende aanbod.
• Volledig aanbod.
• Vond de keuze in bv. Engelstalige boeken vrij gering. En bovendien waren boeken niet of
moeilijk te vinden omdat ze verkeerd in de kasten stonden, heel slecht gesorteerd.
• Voornamelijk voor de tijdschriften.
• Vrij beknopt.
• Weinig boeken..
• Ziet er gezellig uit.
• Zoeken naar titels is niet logisch voor mij lijkt er weinig rationeel verband te zijn.
Rapportcijfer 8-10
• Aanbod aan boeken en tijdschriften is prima maar ik mis (boeken over) klassieke muziek.
• Aanbod helaas beperkt geworden.
• Activiteiten in Stadscentrum zijn geweldig voor kinderen.
• Alles goed te vinden, goede service.
• Belangrijk naast de tegenwoordige digitale wereld.
• Belangrijk om met kinderen te bezoeken en boeken te lenen.
• Belangrijk voor de persoonlijke ontwikkeling.
• Belangrijk voor mijn kinderen om boeken te lezen.
• Ben een fervent lezer. Goed aanbod van boeken vind ik belangrijk.
• Ben ook met kleinkinderen geweest in de Bieb. Ziet er goed uit, duidelijk voor iedereen.
• Bereikbaarheid goed, alles goed.
• Bezocht bij de opening - niet om boeken te lenen!.
• Bibliotheek in nieuwe stadhuis is hele vooruitgang.
• Bibliotheek in z'n nieuwe vorm nog niet ervaren. Naar mate ik ouder ben geworden lees ik
meer digitaal.
• Bibliotheek Rokkeveen is mijn bibliotheek. Fijne Bieb en aardige mensen.
• De Bieb in het Stadshart vond ik vroeger ook fijn, maar nu is het niet meer overzichtelijk. Dat
vind ik jammer.
• Bibliotheek Rokkeveen is voorzien van een goede collectie boeken en springt in op de
actualiteit. Bereid altijd iets voor je op te zoeken.
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• Bieb in het stadscentrum moet nog even wennen.
• Bij de bibliotheek goede en vriendelijke mensen "werken", bedankt.
• Boeken en activiteiten zijn belangrijk maar wat een dramagebouw.
• Boeken en dvd's, de bieb in het Stadshart heeft ze allemaal, desnoods via een ander filiaal.
Erg prettige entourage in vernieuwde bieb.
• Breed aanbod.
• Chaotisch.
• Collectie mag uitgebreider.
• Combinatie tussen bibliotheek + gemeentehuis is voor mij een gewaardeerde combinatie.
• Compleet aanbod en vele activiteiten.
• Compleet, overzichtelijk en moderne uitstraling.
• De "oude" bibliotheek voldeed meer aan onze behoeften.
• De bibliotheek in het stadshart is voor mij wat onoverzichtelijk. Daar moet ik mijn weg nog
zien te vinden. Maar Rokkeveen is prima!.
• De bibliotheek is belangrijk. Het heeft een groot aanbod van boeken en je kan er veel dingen
doen, zoals studeren, kopiëren/printen, op het internet en meer.
• De bibliotheek is net verhuisd, Zit in een mooi pand. Collectie mag wel wat groter.
• De bieb heeft nu een wereldse uitstraling.
• De bieb in het Stadshart vind ik nog een beetje onoverzichtelijk, maar erg netjes.
• De boeken waar ik belangstelling in had waren aanwezig.
• De nieuwe bibliotheek is een afwisselende en interessante plek, iets meer boeken ook in het
Engels had van mij wel gemogen.
• De nieuwe locatie vind ik prachtig. In het assortiment ontbreken wel anderstalige boeken. Ik
lees veel in vreemde talen.
• Dichtbij en overzichtelijk.
• Doet gewoon wat je van een bibliotheek verwacht.
• Duidelijk en vriendelijk personeel.
• Duidelijk overzichtelijk prettige plaats
• Een bibliotheek hoort in de samenleving. Lezen is een groot goed en zorgt voor
ontwikkeling. Ze hebben een gevarieerd aanbod aan boeken, audio etc..
• Een bibliotheek is noodzakelijk. Het is fijn om boeken te kunnen lezen, zeker voor kinderen.
• Een fijne sfeer, genoeg zitmogelijkheden om rustig te kunnen lezen of studeren, Leuk café er
naast.
• Een plaats om je wereld te vergroten.
• Enthousiast met veel keuze aan titels.
• Er zijn veel verschillende boeken, grote collectie, ruime openingstijden.
• Erg overzichtelijk, service en erg vriendelijk.
• Even wennen na de verbouwing.
• Fijn dat er in Oosterheem bibliotheek is. Belangrijk in vele opzichten: verlenen goede
service.
• Fijn om er te verblijven.
• Fijn om heen te gaan.
• Fijn voor lenen boeken, maar ook leuk dat er zoveel wordt georganiseerd!.
• Fijne nieuwe locatie van de bibliotheek, met voldoende rustige hoekjes om even te lezen.
Hopelijk snel weer een horeca voorziening in de bibliotheek terug!.
• Fijne plek om even te zitten lezen en de bladen te lezen die er liggen.
• Fijne plek om rond te lopen, in boeken te snuffelen en info op te halen.
• Fijne ruimte waar mensen bij elkaar kunnen komen.
• Fijne service. Blij met afdeling voor Engelse boeken.
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• Flexibel (je kunt boeken uit verschillende vestigingen lenen en in verschillende vestigingen
terugbrengen). Ruim aanbod. Fijne plek om rond te struinen en boeken te zoeken, lezen,
inspiratie op te doen. Aanbod van digitale boeken is wel beperkt.
• Fris, modern en goed ingericht.
• Gewoon goed.
• Gewoon goed.
• Gezellig maar rustig.
• Gezellig open algemene ruimte.
• Gezellig, makkelijk.
• Goed aanbod en goede online service.
• Goed aanbod, vriendelijke medewerkers, fijne omgeving.
• Goed aanbod. Mooi open en helder nieuwe look.
• Goed bereikbaar, mooie plek, goede informatie.
• Goed gesorteerd.
• Goed gevarieerd.
• Goed overzicht, ruime collectie.
• Goed overzichtelijk ingedeeld in soort, wel vernieuwende inrichting in forum.
• Goede collectie, aangenaam vertoeven.
• Goede openingstijden
• Goede selectie.
• Goede service, adequate zoekmiddelen.
• Goede service.
• Goede studeerruimte, leuk met kind heen boeken lenen.
• Goede vernieuwing.
• Groot aanbod, goede medewerkers. Het is een mooie omgeving en zelf vind ik het
rondkijken ontspannend.
• Grote sortering, div schrijvers.
• Grote variatie aan boeken. Ziet er mooi en verzorgd uit.
• Haal er veel boeken voor de kinderen.
• Handig dat boeken vanuit verschillende vestigingen in Zoetermeer kunnen worden geleend
en ingeleverd.
• Heel goed.
• Heel toegankelijk en veel volume.
• Heel veel keus in boeken.
• Heerlijke ruimte om te zitten.
• Het is een grote overzichtelijke bibliotheek met veel materiaal.
• Het is er netjes, rustig en men is er erg vriendelijk.
• Het is fijn dat je er altijd een boek over kan opslaan.
• Het is niet meer een verzameling boeken, maar een breed kenniscentrum geworden.. Dat
waardeer ik heel erg.
• Het lezen moet zo veel mogelijk gestimuleerd worden.
• Hoofdvestiging erg mooi geworden.
• Hulpvaardig personeel.
• Ideale plek, wk kijken en dochter gaat boeken uitzoeken bindt mensen.
• Ik ben erg blij met de kinderafdeling bij de hoofdvestiging.
• Ik ga alleen voor de kinderen, het aanbod is prima.
• Ik gebruik de bibliotheek voor naslagwerk, om informatie op te zoeken en dat gaat prima. De
functie van een bibliotheek is aan het veranderen en Zoetermeer doet dat goed.
• Ik gebruik de e-books service, daarom kom ik er niet zo vaak.
• Ik houd van lezen dus is de bibliotheek voor mij een fijne plek
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• Ik vin dat na vernieuwen van de bibliotheek dat het nu meer mensen aantrekt.
• Ik vind de bieb een fijne plek, het nieuwe pand is echter een doolhof. Ik vind de bibliotheek
heel onlogisch en onoverzichtelijk ingedeeld en het straalt niet meer de rust uit die een
bibliotheek naar mijn idee moet hebben. Verder vind ik het personeel bij de bibliotheek niet
altijd even gezellig en vriendelijk sinds de verhuizing.
• Ik vind lezen belangrijk. Je wordt goed geholpen.
• In 1990-1992 opleiding en werk gemeente Utrecht, zeer belangrijk werkgelegenheid.
• In de nieuwe situatie is het duidelijker en er hangt een prettige sfeer.
• In verband met schoolgaande kinderen is het belangrijk dat er bibliotheken zijn. Maar ook
voor ontspanning.
• In ZM is er te weinig aanbod. Bibliotheek was belangrijk. Is belangrijk voor kinderen.
• Inrichting wat onduidelijk. Medewerkers en het geven van lezingen zeer goed.
• Is een mooie instelling met veel mogelijkheden.
• Is goed bereikbaar en goed geregeld.
• Is mooi opgeknapt!
• Jammer dat er niet in elke wijk een bibliotheek is. Nu leen ik online boeken.
• Keurig prima zakelijke medewerkers.
• Klantvriendelijk, gezellig, veel keus.
• Leuk boekstart pakket voor baby’s, goed dat lezen al jong wordt bevorderd.
• Leuke kinderhoek, horeca, activiteiten zoals Peuterfestival.
• Lezen is belangrijk voor jong en oud. Bieb organiseert ook lezingen ed. Heel goed!.
• Lezen is een must. In koop zelf boeken maar dat wil niet iedereen. Daarnaast is de
bibliotheek samen gaan werken met diverse partijen zodat je voor veel info terecht kan.
• Lezen is goed voor jong en oud.
• Lezen is zeer belangrijk voor de ontwikkeling.
• Lezen vergroot je wereld, dit moet voor iedereen mogelijk zijn.
• Lichte omgeving en vriendelijke medewerkers. Engelstalige boeken zouden wat meer mogen
zijn.
• Machines voor uit- en inleveren werken niet altijd goed.
• Makkelijk toegankelijk.
• Meer toegankelijk door uitgebreider opening.
• Met kind boeken uitgezocht (2-4jarigen).
• Met name belangrijk voor kinderen in de leeftijd 0-12 jaar: voorlezen en lezen extra oefenen.
• Met onze zoon van 2. Fijn dat 't zoveel frisser is dan vroeger.
• Modern en ruim. In het begin erg zoeken welke boeken wáár staan.
• Modern heeft alles + liften.
• Modern aangepast aan deze tijd.
• Mooi ga voor mijn kleindochter.
• Mooi gebouw, beperkt aanbod.
• Mooi geworden na de verbouwing, goede ondersteuning in het internetgedeelte.
• Mooi geworden.
• Mooi locatie, goed ingedeeld.
• Mooi opgezet , groot aanbod.
• Mooie grote ruimte. Overzichtelijk.
• Mooie hoofdbibliotheek in Stadhuisforum met breed aanbod. Ik kon zelfs op zondagochtend
printen toen onze printer thuis niet werkte. Dagelijks van 8 tot 8 open. Ideaal!
• Mooie ruime en lichte ruimte met zo‘n beetje elke categorie boeken, een grote jeugdafdeling
en regelmatig extra activiteiten.
• Mooie uitstraling.
• Mooie vestigingen, goede collectie, leuke activiteiten voor jongeren (fablab + coderdojo).
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• Na verbouwing nog veel zoeken, moet mijn weg nog vinden.
• Netjes ingericht en overzichtelijk.
• Netjes, vriendelijk, toegankelijk
• Netjes. Goed aanbod.
• Nieuwe bibliotheek is mooi, maar erg lastig om te zoeken. De collectie lijkt mij een stuk
beperkter dan vroeger.
• Nu weer rustiger voor heen druk door krijsende kinderen. Dat wordt nu weer in de hand
gehouden.
• Nuttig.
• Onmisbaar! Goede collectie. Schone boeken.
• Oosterheem: hele fijne bibliotheek, werken hele prettige en behulpzame mensen, voorlezen
voor de kinderen erg leuk. Bibliotheek is echt een verrijking de stad en een basisbehoefte
voor de stad qua educatie en ontwikkeling.
• Openingstijden Oosterheem mogen breder.
• Overzichtelijk.
• Overzichtelijk en behulpzame mensen.
• Overzichtelijk en modern.
• Overzichtelijk en ruime keuze.
• Overzichtelijk, andere voorzieningen dichtbij, veel aanbod, vriendelijke medewerkers.
• Overzichtelijk, gezellig.
• Overzichtelijk, groot aanbod, vriendelijk personeel.
• Overzichtelijk, medewerkers zijn bekwaam.
• Overzichtelijk, passende boeken, prima openingstijden en online mogelijkheden (e-books).
• Overzichtelijk, vriendelijk en vaak nuttige activiteiten voor kinderen, bijv. voorlezen op
woensdagen.
• Overzichtelijk.
• Overzichtelijk. klantvriendelijk.
• Plezierige omgeving, ruime keus.
• Prettig, overzichtelijk, sfeer.
• Prettige omgeving, goed assortiment.
• Prettige open ruimte.
• Prettige wijkbibliotheek, nieuw opzet hoofdbibliotheek minder prettig dan vroeger.
• Prima assortiment.
• Prima bibliotheek in Oosterheem met genoeg boekenkeuze voor onze dochter.
• Prima maar beperkte keuzen Engelstalige boeken.
• Relatief veel keuze, blij dat er één zit in de wijk.
• Rokkeveen is erg mooi en overzichtelijk. Hoofdvestiging (nieuw) is nog wat zoeken.
• Rokkeveen is goed en Stadshart is echt mooi geworden.
• Rokkeveen vind ik een prettig bieb. Overzichtelijk en makkelijk bereikbaar. De
hoofdbibliotheek vind ik onoverzichtelijk.
• Ruim aanbod, prettige ambiance.
• Ruim aanbod. Ruime openingstijden: prettig dat je ook de bibliotheek kunt bezoeken tijdens
de openingstijden van Forum Zoetermeer.
• Ruim assortiment, goede service, toegankelijk ruime openingstijden (hoofdbibliotheek).
• Ruim en aantrekkelijk ingericht, overzichtelijk.
• Ruim en overzichtelijk.
• Ruim van opzet, overzichtelijk.
• Ruime keus/ mis de blad muziekafdeling, jeugdafdeling rommelig.
• Ruime keuze van boeken, etc..
• Ruime keuze, goed toegankelijk, vriendelijk personeel.
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• Ruime openingstijden, compleet aanbod, aantrekkelijke abonnementen. Helaas weinig stille
plekken en het nieuwe gebouw was wel even wennen.
• Stadsforum/bibliotheek is erg mooi en multifunctioneel.
• Toegankelijk, brede keuze, prettig personeel.
• Toegankelijk, personeel is behulpzaam. Ruime sortering.
• Uitgebreide collectie, veel nieuwe aanwinsten, goede service, goede en ruime
openingstijden (Forum).
• Uitstekende, zeer moderne voorziening.
• Veel boeken beschikbaar en belangrijk voor de ontwikkeling van mijn kinderen.
• Veel keus en activiteiten voor kinderen.
• Veel keuze en rustig genoeg om fijn te werken.
• Veel keuze, ruim opgezet.
• Veel keuze, vlak bij huis.
• Veel keuze.
• Veel leesmateriaal te vinden.
• Vestiging Oosterheem. Net en makkelijk om boeken in te leveren
• Vindt een bibliotheek heel belangrijk voor opgroeiende kinderen! Nederlands en vocabulaire.
• Voldoende (ook nieuwe) boeken aanbod. Mooie ruimte.
• Vooral de multifunctionaliteit van de bieb spreekt mij erg aan.
• Voorleesochtend voor kinderen waren leuk.
• Voorzieningen die de bibliotheek verstrekt voor de jeugd is cruciaal om te hebben in een
stad.
• Vriendelijk en behulpzaam personeel.
• Vriendelijk en hulpvaardig personeel. Veel keuze in boeken. Grote kinderafdeling, voor elke
leeftijd genoeg aanbod.
• Vriendelijke mensen en een gevarieerd aanbod.
• Vriendelijke mensen, groot aanbod.
• Wel wat weinig keus voor literatuur en Engelse literatuur.
• Word altijd prima geholpen.
• Zeer complete collectie.
• Zeer goed.
• Ziet er fantastisch uit.
• Ziet er goed uit - goede collectie.
• Ziet er goed uit. Handig dat het de hele dag open is ook in weekend.
• Ziet er goed uit.
• Zolang boeken gebruikt worden in het onderwijs is het heel belangrijk dat jongeren het
omgaan met en gebruik van boeken leren.
5c. Wilt u uw beoordeling van het Stadstheater kort toelichten?
Rapportcijfer 4-5
• Cabaret snel uitverkocht.
• Graag aandacht voor dovencultuur.
• Niet altijd betaalbare voorstellingen.
Rapportcijfer 6-7
• Aanbod goed: catering zeer matig.
• Af en toe passend aanbod, mooie locatie.
• Als je eenmaal kaartjes kan krijgen dan is het goed georganiseerd. Maar kaartjes vinden is
vaak lastig.
• Altijd leuk theater.
• Comfortabel, programmering aanvaardbaar.
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• Dit jaar matig programma.
• Fijn theater, programmering kan beter en prijzen zijn hoog.
• Goed georganiseerd.
• Goede zaal, niet te groot, gezellige bar.
• Goede zaalverlichting, geluid, brede voorstelling keuze.
• Grote zaal is heel mooi en luxe, kleine zaal is minder.
• Het aanbod aan oude/klassiek muziek is wat mager.
• Het is altijd goed geregeld.
• Het is prima, maar niet wauw super, ik ben in mooier theaters geweest.
• Klein maar wel gezellig.
• Knappe zitplaatsen/ ongeschikt voor lange mensen.
• Mooi Stadstheater, ligt ook centraal.
• Mooi theater met goede akoestiek.
• Netjes, goed geregeld allemaal, mooie zaal goede stoelen.
• Niet echt bijzonder.
• Overall goed. Echter krappe beenruimte in de zaal en drukke foyers waar geen rustige
plekken te vinden zijn. Organisatie voorverkoop van Jochem Meyer was bij Het Nieuwe
Luxor in Rotterdam online i.p.v. zo‘n eindeloze wachtrij.
• Prima, goed verzorgd, aandacht voor de bezoeker.
• Prima.
• Programmering trok mij in voorgaande jaren vaker.
• Redelijk bereikbaar, goede variatie van aanbod.
• Ruim, goede akoestiek.
• Ruimte theater.
• Wat groter aanbod en diversiteit zou leuk zijn.
Rapportcijfer 8-10
• Afwisselend programma.
• Als het ook voor scholen een regeling kan treffen met subsidie dan wordt het cijfer hoger.
• Belangrijk dat men makkelijk met theatervoorstellingen in contact komen. Prijzen zijn vaak
wel hoog.
• Belangrijk voor Zoetermeer.
• Breed pakket aan voorstellingen, mooie zalen, fijn dat het filmhuis hier in zit, leuke toegang
is enorm verbeterd. Goede uitstraling naar andere steden.
• De laatste verbouwing wekt de indruk, hoe meer je je inkoopt des te beter is de entourage.
• De programmering is heel divers, de voorzieningen zijn goed. Alleen de toegankelijkheid
voor iemand die slecht ter been is, kan beter. Zeker rondom de pauzes als iedereen de zaal
in en uit moet.
• Divers aanbod van voorstellingen, zeker na verbouwing prettig theater, vriendelijk personeel
• Divers cultureel aanbod (ook voor kinderen!) En helemaal top na verbouwing!.
• Divers programma.
• Diverse programmering..
• Een fijn theater waar je vaak voor een eerlijke prijs naar leuke stukken kan gaan kijken.
Super fijn dat de drankjes in de pauze gratis zijn en leuk dat je ze nu voor nog veel meer kan
bezoeken.
• Een gezellig theater, maar te lang van te voren uitverkocht.
• Een goed gebouw en goede voorstellingen.
• Een mooie instelling, waarom zoveel horeca.
• Een mooie zaal. Groot aanbod. Fijne stoelen. Echt een avondje uit.
• Erg mooie opgeknapt en goede voorstellingen.
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• Fijn dat we dichtbij van leuke dingen kunnen genieten.
• Fijn theater.
• Fijn theater goed geluid.
• Fijn theater, gezellige sfeer. Goed aanbod aan voorstellingen.
• Fijn theater, gratis garderobe en drankje!.
• Fijn, sfeervol theater, gevarieerd aanbod van voorstellingen.
• Fijne locatie en veel diversiteit. Het enige bezwaar vind ik dat je erg lang moet wachten
voordat je je koffie kan bestellen. Dit omdat er te weinig koffieapparaten aanwezig zijn.
• Fijne plek om naar toe te gaan.
• Fijne plek. Afwisselend programma.
• Fijne zaal en fijne horeca.
• Fijne zalen en sfeervol.
• Gevarieerd programma.
• Gevarieerd programma. Voor elk wat wils.
• Geweldig om zo‘n mooi theater in Zoetermeer te hebben.
• Gewoon prima en nieuwe café met buitenterras is een echte aanvulling en verbetering.
• Gezellig.
• Gezellig en veel keuze uit aanbod.
• Gezellig theater in het centrum.
• Gezellig zeker na de verbouwing toegankelijk en opgeruimd.
• Gezellig.
• Gezellige ruimte, veel variatie in voorstellingen.
• Gezellige sfeer.
• Goed aanbod en prettige mogelijkheid, keuze grote en kleine zaal.
• Goed aanbod, goede horeca, gezellige sfeer.
• Goed bereikbaar, goede faciliteiten.
• Goed bereikbaar. Mooie inrichting. Gezellig. Goed programma.
• Goed en gevarieerd programma.
• Goed georganiseerd, gezellig.
• Goed ondanks veel populair en weinig diepgaand aanbod.
• Goed programma, goed bereikbaar en gezellig naborrelen.
• Goed toegankelijk, gastvrij met een divers programma.
• Goed verzorgd aantrekkelijk geprijsd horeca OK.
• Goed verzorgd. Makkelijk en goedkoop parkeren. Dicht bij horeca om voor- en achteraf te
kunnen genieten.
• Goed wisselend aanbod. Dicht bij huis.
• Goed, duidelijk en overzichtelijk. Hopelijk zijn er volgend jaar nog meer peuterochtenden zijn
met voorstellingen.
• Goede accommodatie.
• Goede inrichting.
• Goede parkeergelegenheid, mooie zalen, prima horeca.
• Goede programmering.
• Goede programmering, goede sfeer en entourage.
• Goede programmering, interessante voorstellingen.
• Goede programmering, na renovatie is de foyer ook beter en gezelliger geworden (zitjes en
bar).
• Goede programmering, vanaf bijna alle plaatsen goed zicht op het podium, restaurant
prettig, vriendelijk personeel.
• Goede service en akoestiek in de zaal is goed. Drankvoorziening prima.
• Goede sfeer.
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• Goede variatie in voorstellingen, goed bereikbaar.
• Goeie sfeer, idee voor bekende musical?.
• Heel divers aanbod. Leuk theater geworden na verbouwing.
• Heel gezellig, leuke voorstellingen, ook voor gezin, leuk soms gecombineerd met eten.
• Heel mooi geworden na de verbouwing.
• Heel professioneel, mooie zaal, mooi geluid en fijn kunnen zitten op bijna alle stoelen.
• Helaas niet veel tijd voor een bezoek, maar die keren dat ik er ben heb ik altijd een goede
plaats en het reuze naar de zin.
• Het aanbod is goed en afwisselend genoeg.
• Het is altijd een feest om er naar toe te gaan. Fijne voorstellingen.
• Het is een fijn theater, goede stoelen.
• Het is een prettig theater met een leuke programmering.
• Het is heel mooi opgeknapt en er worden leuke en goede uitvoeringen gegeven.
• Het is sfeervol en goed verzorgt en een fijne uitstraling.
• Het Stadstheater heeft een goed theateraanbod. Er is veel geïnvesteerd in horeca. Dat was
niet nodig. Stage is niet best en voegt niets toe aan de goede horeca in Zoetermeer.
Schoenmaker blijf bij je leest.
• Het theater is mooi toegankelijk. Je voelt je welkom en thuis, gezellig. Ruim aanbod.
• Iedere keer weer een heerlijk avondje uit in eigen gemeente.
• Ik bezoek graag klassieke concerten en ga daarom meestal naar de Doelen in Rotterdam.
• Ik koop nooit kaarten lang vooruit, dus de mogelijk om kaartje te kopen als deze zijn
teruggebracht vind ik prettig. Theater ziet er prima uit, prettig gratis garderobe en drankje in
de pauze.
• Ik vind een theater in je gemeente erg waardevol.
• Ik vind het één van de mooiste locaties voor een Stadstheater. Jammer dat er een speelhal
in de omgeving is.
• In het Stadstheater worden leuke voorstellingen gegeven. Zowel van muziek als
toneelstukken of musicals.
• Is goed alleen erg duur.
• Is goed ingericht ook wat betreft toegankelijkheid.
• Klantvriendelijk personeel, digitale omgeving functioneert prima. Verbouwing op begane
grond was goed: betere indeling en sfeer. Goede annuleringsregeling.
• Kleinschalig, knus, goede plek, groot genoeg.
• Komt bij mij goed georganiseerd over en van alles en nog wat aan voorstellingen.
• Laagdrempelig, toegankelijk, voor elk wat wils.
• Lekker dichtbij.
• Leuk dat er professionele artiesten te zien zijn maar ook amateurtoneel!.
• Leuk programma aanbod.
• Leuk theater, leuke sfeer, top dat ze nu een terras hebben.
• Leuke aanbod aan voorstellingen en fijn dat het in de buurt is.
• Leuke afwisselende stukken.
• Leuke amateurvoorstellingen.
• Leuke en diverse voorstelling. Prima theater.
• Leuke voorstellingen, mooi gebouw.
• Leuk gevarieerd aanbod, leuke locatie.
• Ligt redelijk bereikbaar, goede zaal, behoorlijke akoestiek, voor ons programmering OK.
• Makkelijk dichtbij in de Stad. Geen reistijd en een goed aanbod.
• Mooi binnen.
• Mooi en leuk programma.
• Mooi gerenoveerd, leuke voorstellingen.
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• Mooi gevarieerd aanbod, menselijke maat.
• Mooi gezellig.
• Mooi modern gebouw.
• Mooi opgeknapt!.
• Mooi programma.
• Mooi theater met goede programmering.
• Mooi theater, goed georganiseerd.
• Mooi theater, Kom er niet vaak.
• Mooi theater, met recente aanpassing qua restaurants ed. in de buurt beter aangesloten met
rest van het centrum.
• Mooi theater, vrijwel overal goed zicht en gehoor, ruim, gedifferentieerd aanbod.
• Mooi theater.
• Mooi theater. Goede akoestiek en mooie voorstellingen. Gezellig.
• Mooi theater. Waarom een 9 en geen 10? Alles kan altijd beter en luxer, maar dat is niet
nodig in dit geval!.
• Mooi theater met gevarieerd aanbod.
• Mooie accommodatie met een zeer gevarieerd programma aanbod.
• Mooie locatie, prima sfeer.
• Mooie zaal, fijne foyer, breed aanbod.
• Mooie zaal, goed geluid, goed zicht, goede beenruimte en stoelen.
• Mooie zaal, inclusief de kleine zaal.
• Mooie zalen en goed overzicht als je zit.
• Na verbouwing zeer mooi.
• Naast de goede voorstellingen, de comfortabele zaal het concept met gratis gaderobe en
een drankje.
• Netjes en goed verzorgd.
• Nette en sfeervolle indeling. Goede parkeer gelegenheid.
• Niet alle voorstellingen hebben onze interesse.
• Nieuw stijl/opzet gezellig.
• Op reis gaan om een prof. voorstelling te gaan zien zal ik niet gauw doen.
• Prachtig theater! Het blijft jammer dat je niet zo makkelijk "spontaan" een kaartje kunt kopen.
Alles (of veel) meestal uitverkocht.
• Prachtig theater, goed geluid, mooie ambiance, goede borrelhapjes op de kaart.
• Prachtig.
• Praktisch theater, goed bereikbaar.
• Precies waar het voor staat.
• Prettige beleving.
• Prettige sfeer, mooie zalen, goed aanbod.
• Prima & divers aanbod.
• Prima faciliteiten.
• Prima locatie, leuke ambiance, echt nodig in een stad als deze.
• Prima theater met goed zicht op het podium en vernieuwde restaurant is gezellig! Goed
aanbod van programma’s.
• Prima theater waar ik graag kom.
• Prima theater! Fijn dat het ook een beetje een "streekfunctie" kan vervullen voor omliggende
plaatsen.
• Prima theater, goede locatie.
• Prima theater.
• Prima theater. Mooie voorstellingen en de medewerkers zijn dienstverlenend.
• Prima, geen klachten.
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• Programma voor elk wat wils.
• Renovatie erg geslaagd.
• Ruim aanbod. Mooi verbouwd.
• Ruime zitplaatsen, gevarieerd aanbod aan voorzieningen, ontvangst gaat soepel.
• Sfeervol.
• Sfeervol en verbeterd dankzij het stage restaurant/café.
• Sluit aan bij mijn verwachtingen.
• Stadstheater is een gezellig theater waar ook recente voorstellingen worden gegeven. Een
drankje staat altijd klaar en medewerkers zijn vriendelijk.
• Stadstheater is na renovatie erg mooi geworden.
• Strikt genomen niet in zaal gezeten maar zelf gespeeld, prima theater.
• Te weinig klassieke muziek.
• Theater is "gedateerd" de nieuwe invulling van de horeca is geweldig!.
• Theaterindeling is geweldig.
• Toegankelijk (laagdrempelig).
• Trekt bezoekers ook vanuit andere gemeenten, is goed voor de horeca en winkeliers.
• Uit dicht bij huis is fijn.
• Verbeterd na de verbouwing.
• Voldoet aan mijn verwachtingen.
• Voldoet aan verwachtingen. Goed bereikbaar, middelgroot, vriendelijk.
• Voldoet gewoon uitstekend.
• Voor Zoetermeer is een Stadstheater zoals deze een aanwinst.
• Vriendelijk personeel en de zalen zijn niet heel groot, wat ik een voordeel vind.
• Was een voorstelling voor mantelzorgers. Voorstellingen etc. zijn te duur voor ons.
• Was moeilijk bereikbaar.
• Zeer gezellig theater.
• Zitplaatsen, akoestiek en garderobe zeer goed net als de horeca (combi toegang en
pauzeconsumptie goede vinding).
Geen oordeel
• Weinig geweest. Cultureel meer verbondenheid met Den Haag.
6c. Wilt u uw beoordeling van het cultuurpodium de Boerderij kort toelichten?
Rapportcijfer 5-7
• Difficulty in public transport (openbaar vervoer) We dont want goloy car vanaf mijn locatie.
• Een mooie locatie alleen staat het geluid vaak te hard, zit je niet altijd in de zaal op een
ideale plek.
• Er komen weinig artiesten waarvoor ik een kaartje wil kopen.
• Erg harde muziek met mensen die daar nog dwars doorheen schreeuwen.
• Geluidskwaliteit laat regelmatig te wensen over. Met name rond de bar hangen mensen die
het luidruchtig met elkaar communiceren belangrijker vinden dan wat er op het podium
gebeurt.
• Gezellig dicht bij artiest.
• Gezellige avond gehad in eigen stad.
• Goede locatie voor mooie optredens voor diverse bands.
• Jammer geen zitplaatsen.
• Lekker in de buurt naar een concert, ook redelijk grote artiesten komen in de boerderij, dat
vind ik fijn.
• Leuk podium, wel toe aan een opknapbeurt.
• Leuke tent.
• Men moet zo lang staan!
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• Ongedwongen en niet voor jongeren alleen.
• Onoverzichtelijk locatie in en extern en niet duidelijk aangegeven hoe je er moet komen en
parkeren. Binnen is het klein en kreeg ik het al snel benauwd omdat er veel mensen waren.
Rapportcijfer 8-10
• Afwisselend en gezellig.
• Altijd goed, ga er graag naar toe.
• Altijd goede artiesten en breed genre wordt aangeboden. Voor elk wat wils!.
• Belangrijk om kwalitatief goed popaanbod te hebben.
• Brede programmering
• De boerderij is toonaangevend en heeft een bijzonder aanbod. Veel groet namen komen
exclusief naar de Boerderij. Uitbreiding is nodig om ook beginnende bands te
programmeren.
• De service is altijd goed.
• Een gezellige locatie ziet er goed uit van binnen.
• Een zeer aangename uitzondering op het aanbod van uitgaansmogelijkheden in
Zoetermeer.
• Er treden veel internationale artiesten op
• Fijne sfeer en knusse zaal
• Fijne zaal, kleinschalig, goed geluid.
• Gezellig binnen.
• Gezellige sfeer.
• Goed georganiseerd.
• Goed programma, mooie zaal.
• Goede akoestiek en goede bands.
• Goede artiesten. Mooie zaal met goede akoestiek.
• Goede plek voor live bandjes
• Goede programmering, goede sfeer en lekker dichtbij
• Graag ruimte geven aan de boerderij voor uitbreiding van het podium. De ruimte is te klein
voor mijn idee
• Het was leuk
• Iets apart in de omgeving.
• Ik vind er gezellig, vooral de amateur bands in het klein café. Echt leuk vooral daar mee door
gaan.
• Ik vind het mooi.
• Intieme zaal met bekende artiesten maar ook voor opkomende bands en zangers.
• Jammer dar er via het dure ticketservice wordt gewerkt
• Kleinschalig muziek doet er toe.
• Lekker kleinschalig, intiem, uitstekende akoestiek.
• Lekker knus, gezellig. Ik kom er graag
• Leuk bandjes (zelf ook nog gespeeld!)
• Leuk dat er bekende en minder bekende artiesten optreden
• Leuke ontspannen café achtige sfeer.
• Mooi aanbod van diverse acts.
• Mooi opgezet.
• Mooi podium, goed programma
• Mooie hedendaags poppodium. Lekker ruim opgezet.
• Mooie zaal en vooral: lekker dichtbij. Nadruk ligt wel erg op oude bands en symfonische
bands.
• Perfecte locatie voor optredens.
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• Prima maar ik bezoek eigenlijk uitsluiten blues optredens in het podiumcafe.
• Prima poppodium.
• Prima programmering en goed geluid
• Programmering is goed voor elkaar. Zeker ook de artiesten uit bv de jaren 80
• Ruime plaats met de benodigde faciliteiten
• Top locatie goede sfeer.
• Uitstekende akoestiek, knus
• Zeer goede bands die er optreden!
7c. Wilt u uw beoordeling van Filmhuis Cameo kort toelichten?
Rapportcijfer 3-5
• De indeling is niet erg handig voor minder validen.
• Het aanbod is schaars en outdated.
• I go to either IMAX or Dolby Cinemas oput of choice, a cinema experience should be special.
Rapportcijfer 6-7
• Bioscoopbezoek zit een beetje moeilijk.
• Gezellige sfeer.
• Goed aanbod. De inleidingen hoeft voor mij niet.
• Graag een Pathé bioscoop in Zoetermeer. Het filmhuis heeft verder een prima aanbod.
• Iets te ouderwets, kan niet tippen met Pathé.
• Niet echt heel actueel en filmhuis-waardig.
• Rapportage / films die niet in de commerciële bios aantreft.
• Storende pauzes, weinig "grote" films.
• Wat mindere films.
Rapportcijfer 8-10
• Een prima mogelijkheid om een keuze te maken.
• Fijn dat er middagvoorstellingen zijn.
• Goede prijs-kwaliteit. Mag iets meer reclame voor komen.
• Goed georganiseerd.
• Goed initiatief om films met inhoud te laten zien.
• Goede filmkeuze.
• Goede films, goede uitleg, kleinschalig.
• Goede films.
• Goede voorstellingen/ filmaanbod.
• Heel leuk.
• Heel spannend binnen.
• Ik ga vooral voor de Franse films op de dinsdagavond.
• Intiem.
• Keuze is wat beperkt.
• Kinepolis is een goed filmhuis.
• Leuk om te hebben in Zoetermeer. Ga ook vaak naar Den Haag filmhuis.
• Leuk.
• Leuke films, gezellig.
• Meerwaarde voor de stad.
• Mooi aanbod van films, leuke sfeer.
• Mooie films, goede organisatie, leuke sfeer.
• Mooie zalen, je kunt de film bijna altijd goed zien en horen.
• Prima, alles gewoon in orde.
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• Prima, goede films!
• Uitstekend.
8c. Wilt u uw beoordeling van Terra kort toelichten?
Rapportcijfer 4-5
• Amateurs krijgen subsidie. Profs/ Baztille echter zo goed als niets.
• Aanbod niet zo sterk.
• Ik vind niet dat deze organisatie opkomt voor alle kunstenaars van Zoetermeer.
Rapportcijfer 6-7
• Belangrijk voor de cultuur.
• Ben er zelf niet meer lid van maar waardeer het werk zonder beeldende kunst is een stad
niks.
• Enthousiast initiatief maar voor een te kleine groep.
• Expositie is goed verzorgd en netjes opgebouwd.
• Goede locatie met diverse wisselende exposities.
• Goede organisatie.
• Heel enthousiaste mensen, veel te weinig ruimte.
• Het lijkt meer voor ouderen, kunst hoeft niet ongrijpbaar te zijn.
• Leuk gezellig mooi.
• Leuk, blijven doen!
• Leuke exposities, niet altijd even interessant, maar toch leuk genoeg om terug te kome.
• Mooie kunst in het Terratorium, de events (zondag in het park) zijn voor mij wat te alternatief
en rommelig.
• Niet altijd mijn keus maar waardeer de wereld.
• Te weinig geld om goede exposities op te zetten.
• Wij zijn naar Zondag in 't Park geweest. Vonden we erg leuk.
• Zondag in 't park, geweldig.
Rapportcijfer 8-10
• Actief, vernieuwend, toegankelijk.
• Amateuristisch, te klein budget.
• Daarvoor ken ik Terra niet goed genoeg. De ervaring die ik er mee heb is een acht waard.
• De organisatie van Zoetermeer in het park is geweldig.
• Een goede variatie aan tentoonstellingen.
• Elke maand wordt met een nieuw expo het werk toegelicht, vaak m.u.v. de kunstenaar zelf +
" in het Park".
• Er zijn interessante dingen te zien.
• Geweldig initiatief, het gebouw bij de Nelson Mandela brug is super, de keramiek markt was
leuk.
• Gezellig binnen.
• Gezellige kunst die verbindt.
• Interessante exposities.
• Kleinschalig - aardige exposities.
• Levendig en aansprekend om even binnen te lopen. 's Zomers veel activiteiten die
aanspreken en veel belangstelling vanuit de bevolking.
• Vooral "Zondag in 't Park" heel leuk. Ik houd van kleinschalig . Keramiekmarkt geweldig!.
• Wij hebben leuke dingen kunnen aanschaffen bij "Keramiek in t Park" en zijn blij dat Terra
zulke evenementen organiseert.
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11. Om welke reden(en) heeft u gebruik gemaakt van het cultureel aanbod buiten
Zoetermeer? Anders, namelijk:
• Aangeboden gekregen.
• Abo bij Diligentia. Festivals buiten Zoetermeer.
• Als dagbesteding bij korte vakantietrips.
• Als ik naar een museum, film of musical ga, doet de plaats er niet zo toe. Ik maak er dan een
dagje uit van.
• Belangrijke kunsttentoonstellingen vinden niet in Zoetermeer plaats.
• Benadrukt meer Uit zijn: uit eten bij apart restaurant (bv. Libanees) en daarna naar theater
• Betreft line dance.
• Concerten alleen in Ziggodome.
• Delft heeft een breed cultureel aanbod en horeca.
• En omdat het Concertgebouw en de Stopera uniek zijn en in Amsterdam staan waar ik ook
oorspronkelijk vandaan kom.
• Evenement was in de jaarbeurs, Rai Amsterdam.
• Foto expositie Bredevoort.
• Geen aanbod in Zoetermeer op mijn interessevlak.
• Geen Bollywoord voorstelling (film).
• Geen Turkse film of muziek in Zoetermeer.
• Grootschalige musicals staan niet in Zoetermeer, kan ook niet in Stadstheater.
• Heb een museumjaarkaart.
• Heb een museumkaart en lid van Singer Laren.
• Het ging om een grote internationale band, het aanbod in Zoetermeer was te klein om het
aantal mensen te kunnen houden.
• Het koor dat ik bezocht komt uit Den Haag en had dáár het concert.
• Het kwam op ons pad.
• Ik ga graag naar speciale tentoonstelling. Zoetermeer heeft geen top tentoonstellingen.
• Ik was op dat moment voor vakantie elders in NL.
• Ik werk als stadsgids in Delft.
• Ik woonde aan het begin van het jaar nog in Nijmegen.
• In andere steden zijn vaker meer musea en activiteiten.
• In bezit van Pathé pas en ga maakt daar goed gebruik van. Voor concerten zijn de ruimtes in
Zoetermeer te klein of het geluid in niet goed.
• In de nabijheid van Zoetermeer is er vee aanbod van meer historisch stedelijke allure op
relatief korte afstanden.
• In de toekomst zal ik er zeker gebruik van maken.
• Kon. Schouwburg Den Haag.
• Kwalitatief goed aanbod m.b.t. Tentoonstellingen en lezingen over kunst.
• Lid Vereniging van Vrienden Rijksmuseum van Oudheden, daar ga ik regelmatig naar toe.
• Makkelijker aan kaarten kunnen komen, voorstellingen in Zoetermeer Stadstheater vaak
uitverkocht.
• Meerdere musea zoals het Rijks in Amsterdam en het Mauritshuis in Den Haag passen niet
in Zoetermeer.
• Met een vereniging.
• Met mijn schilders groep.
• Moderne kunst (schilderijen) Kleding exposities.
• Musea bezoeken met kleinkinderen.
• Omdat we er toevallig waren.
• Open concert op de boulevard. Open zandkastelen op het strand Scheveningen.
• Optreden muziekleraar.
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• Oude stadjes bezoeken.
• School.
• Speciale tentoonstellingen in Musea in het hele land.
• Specifieke artiest.
• Specifieke tentoonstelling/festival.
• There is little advertisement of cultural offers in Zoetermeer
• Tijdens korte vakantie.
• Tijdens vakantie.
• Tijdens vakantie.
• Toevallig.
• Treed zelf op: oude stijl jazz.
• Uitgenodigd, getrakteerd door kleindochter.
• Vaak omdat ik daar was op dat moment.
• Vakantie.
• Vakantie - weekend weg.
• Vakantie.
• Vanwege vakantie.
• Vervoer.
• Voor speciale tentoonstellingen.
• Was er met vakantie.
• We hebben een Pathé Card dus voor de bioscoop gaan we altijd naar Den Haag of Delft.
• We wonen nog geen 5 maanden hier in Zoetermeer.
• Weekend weg / vakantie.
• Weinig uitgaan gelegenheid.
• Werk van Jan Steen.
• Wij gaan graag een stad in Nederland of België bezoeken en komen daarbij in musea.
• Wij maken deel uit van een groep met wie wij ieder seizoen meerdere voorstellingen
bezoeken, meestal in Den Haag, soms in Amsterdam of Delft.
• Wij waren in Drenthe op vakantie.
• Wonen pas sinds 4 maanden in Zoetermeer.
• Zoetermeer heeft geen historische binnenstad. De monumenten die Zoetermeer heeft (of
had) worden/zijn afgebroken.
• Zoetermeer heeft geen Rijksmuseum, Tropenmuseum, Airborne museum, museum
Volkenkunde, Prinsenhof etc. Dat is niet erg maar het is logisch dat je ook op andere
plekken naar musea gaat.
• Zoetermeer is geen cultuurstad. Dat is in andere steden zeker op gebied van musea! Moet
z'meer ook niet willen.
• Zoetermeer is niet "mooi" en heeft niks "eigens". Probeert een grote stad na te apen.
• Zoetermeer mist interessante culturele mogelijkheden en bezienswaardigheden voor
jongeren.
13. Besteedt u wekelijks één of meer uren tijd aan het beoefenen van een eigen
culturele activiteit? Ja, namelijk:
• Acteren, schrijven, tekenen.
• Als ik tijd heb dan houd ik ervan om te tekenen, denk erover iets bij het CKC te gaan doen.
• Ballroom dansen. salsa dansen. line dansen. keyboard spelen. angklung (ind. Bamboe
muziek) spelen.
• Beeldende kunst en muziek.
• Beeldhouwen.
• Beoefen zelf een instrument.
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• Bewegen met mensen.
• Bridgen.
• Combo koor.
• Creatief bezig zijn.
• Creatieve activiteiten (borduren, diamond painting etc.).
• Dans en muziek.
• Dansen.
• Dansen.
• Dansen amateur, muziek luisteren divers.
• Dansen bij propatria.
• Dansen en fotograferen.
• Dansen en kienen.
• Dansen, fotograferen.
• Dansen, fotografie, schrijven.
• Dansen, muziek maken.
• Dansen.
• Drummen.
• Drummen.
• Edelsmeden & muziek.
• Elektrisch gitaar spelen.
• Film en fotografie en schrijven.
• Filmen, monteren.
• Filmen/ monteren.
• Foto, acteren.
• Fotoboeken maken.
• Fotografen.
• Fotograferen.
• Fotograferen.
• Fotograferen + digitaliseren van foto's en 8mm-films.
• Fotograferen en filmen.
• Fotograferen en foto’s inplakken.
• Fotograferen en muziek maken.
• Fotograferen en tekenen.
• Fotograferen en toneelspelen.
• Fotograferen schilderen.
• Fotograferen, bowlen.
• Fotograferen, filmen, monteren.
• Fotograferen, filmen, radioprogramma’s maken.
• Fotograferen, filmen.
• Fotograferen, schilderen/tekenen.
• Fotograferen, schrijven en zang!
• Fotograferen, tekenen.
• Fotograferen.
• Fotograferen.
• Fotografie.
• Fotografie.
• Fotografie + muziek (saxofoon).
• Fotografie en dansen/zingen.
• Fotografie en schrijven.
• Fotografie, fotobewerking.
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• Fotografie, schrijven.
• Fotografie, tekenen, filmen, monteren.
• Fotografie.
• Fotograferen.
• Genealogie.
• Gitaar spelen.
• Gitaar spelen, fotograferen.
• Glasfusing.
• Glaskralen branden.
• Haken.
• Handwerken.
• Hindu.
• Hobby. Mozaïek.
• I make my living making movies...i also run a website for the cinematography industry.
• Ik bespeel gitaar en ukelele.
• Ik zing in huis.
• Instuderen partituren, fanfaremuziek.
• Stichting Insanjet.
• Keramiek maken/ ikebana.
• Keramiek.
• Klaverjassen, bewegen op de stoel, samen zingen Hollandse liedjes, schilderen, bewegen.
• Kleding maken.
• Kleinere privé creativiteitten.
• Knutselen, kaarten maken.
• Koor.
• Koorzang.
• Koorzang en tango.
• Koorzang.
• Koorzingen.
• Leid hobbyclub voor bewoners.
• Lezen en haken+breien.
• Line dansen.
• Lokale geschiedenis en behoud van Zoetermeerse cultureel erfgoed.
• Modelbouw.
• Modelspoor.
• Mozaïeken, yoga.
• Museum commissie cult. Erfgoed behouden.
• Musiceren.
• Musiceren, schilderen en mineralen bewerken/bijouterie.
• Muziek.
• Muziek.
• Muziek en dans.
• Muziek en fotograferen.
• Muziek en schilderen.
• Muziek maken.
• Muziek maken.
• Muziek maken (orgel).
• Muziek maken met harmonie.
• Muziek maken, schilderen, schrijven.
• Muziek maken, tekenen, fotograferen.
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• Muziek maken, tekenen/schilderen, schrijven.
• Muziek maken.
• Muziek maken.
• Muziek maken/lesgeven/dansen.
• Muziek spelen.
• Muziek, beeldende kunst.
• Muziek, filmen, schrijven.
• Muziek, gitaar.
• Muziek, meerdere uren gitaar spelen.
• Muziek, tekenen, fotograferen, schrijven.
• Muziek.
• Muziek/schilderen.
• Muzikant, speel saxofoon.
• Muziekbeoefening/ piano + koorlid.
• Muzieklessen en samen musiceren.
• Optreden in een band.
• Orgelspelen.
• Piano.
• Piano spelen, fotograferen, schilderen.
• Piano spelen.
• Piano, tekenen, handwerken.
• Piano.
• Pianoles + Franse les.
• Proefverslagen/beoordelingen over wijn.
• Quilten, handvaardigheid.
• Restauratie van historisch trammaterieel.
• Salsa.
• Salsa dansen.
• Salsa.
• Schilderen.
• Schilderen.
• Schilderen (hobby).
• Schilderen besteed ik per dag vele uren aan. Kunstacademie geweest.
• Schilderen, fotograferen, schrijven.
• Schilderen, handwerk, lezen.
• Schilderen, muziek.
• Schilderen, schrijven.
• Schilderen.
• Schilderen/ boetseren ect.
• Schrijven.
• Schrijven.
• Schrijven.
• Schrijven/ fotograferen.
• Schrijven/fotografie.
• Sieraden maken, foto graferen, verhalen schrijven.
• Singing.
• Speel in een djembeband.
• Speel keyboard.
• Stof bewerken, weven.
• Sublimeren van textiel en ceramiek bedrukken van textiel met folie.
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• Tekenen.
• Tekenen.
• Tekenen en schilderen.
• Tekenen en/of schilderen.
• Tekenen, etsen, ruimtelijk werk.
• Tekenen, lezen, puzzelen, aquarium, tuinieren, fietsen.
• Tekenen, monteren.
• Tekenen, muziek maken en fotograferen.
• Tekenen, muziek maken, textiele werkvormen.
• Tekenen, schilderen, boetseren, foto, monteren, historisch familie onderzoek.
• Tekenen, schilderen, fotograferen.
• Tekenen, schilderen, muziek maken, boetseren, fotograferen.
• Tekenen, schilderen.
• Tekenen.
• Tekenen/ schilderen.
• Tekenen/ schilderen/ fotograferen.
• Tekenen/boetseren.
• Tekenen/fotografie.
• Tekenen/schilderen.
• Tekenen/schilderen, fotograferen.
• Tekenen/schilderen.
• Tekenen/schilderen/boetseren en fotografie.
• Textiel, fotografie.
• Textielkunst/ workshop.
• Tuinieren.
• Vrijwilliger voor bibliotheekproject luisteren naar mooie verhalen.
• Wekelijks, zingen in vocal group.
• Wenskaarten maken.
• Wil pianospelen weer oppakken.
• Workshop geven.
• Writing.
• Yoga.
• Zangkorren.
• Zing bij 2 koren.
• Zingen.
• Zingen (koor, in band), gitaar spelen, naaien, poëzie schrijven.
• Zingen en pottenbakken.
• Zingen in een koor.
• Zingen in een koor.
• Zingen in een koor.
• Zingen in een shanty koor (1x in de twee weken).
• Zingen in koor.
• Zingen in zangkoor
• Zingen, taichi, schilderen.
• Zingen.
• Zingen/ koor.
• Zumba.
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16a. Heeft u in de afgelopen 12 maanden in Zoetermeer wel eens een grootschalig
evenement bijgewoond (d.w.z. een evenement met uitstraling tot buiten de
gemeentegrenzen)? Zo ja, welk(e) grootschalig(e) evenement(en)?
• 112 dag.
• 4-daagse.
• 5 mei bevrijdingsfestival. Zoetermeer culinair
• 5 mei feest, culinair z'meer.
• 5 mei feest.
• 5 mei feest/koningsdag markt.
• 5 mei festival.
• 5 mei festival, culinair Zoetermeer.
• 5 mei festival.
• 5 mei viering.
• 5 mei viering, Zoetermeer culinair.
• 5 mei, culinair, geuzenloop.
• 5 mei, culinair.
• 5 mei, koningsdag, bluesfestival.
• 5 mei, sportweek, kermis, geuzendag.
• 5 mei, Zoetermeer culinair, oudjaar, sinterklaas intocht.
• 5 mei.
• 5 mei.
• 80's and 90's party in het silverdome.
• Activiteiten in de Dorpstraat.
• Alles bij de dobbe/park/w.centrum.
• Alles op het marktterrein
• Bevrijdingsfestival, culinair.
• Bevrijdingsfestival, food truck festival.
• Bevrijdingsfestival, koningsdag.
• Bevrijdingsfestival.
• Bevrijdingsdag en andere evenementen op het marktplein.
• Bevrijdingsdag feest. culinair Zoetermeer.
• Bevrijdingsdag muziek festival.
• Bevrijdingsdag.
• Bevrijdingsfeest Zoetermeer. Zoetermeer culinair.
• Bevrijdingsfestival.
• Bevrijdingsfestival.
• Bevrijdingsfestival op de dobbe.
• Bevrijdingsfestival vanuit de woonkamer en het balkon van een goede vriend.
• Bevrijdingsfestival, colour locale.
• Bevrijdingsfestival, foodfestival op de dobbe.
• Bevrijdingsfestival, Zoetermeer culinair.
• Bevrijdingsfestival.
• Bkjn vs partyraiser.
• Bleusweekend.
• Blues dagen.
• Blues festival.
• Blues festival, Jacques bral.
• Blues festival.
• Blues festival/ Zoetermeer culinair.
• Blues, jazz, festival op markt, zondag in 't park etc.
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• Blues.
• Bluesfestival, oldtimersfestival.
• Bluesnacht.
• Bluesweekend.
• Bodega norten culinair Zoetermeer.
• Braderieën, stoffenmarkten, culturele festiviteiten.
• Bevrijdingsfestival.
• Buurtfeest voor kinderen en samen zijn met volwassenen niet grootschalig maar wel leuk.
• Buytenpark, Park op zondag, gluren bij de buren.
• Carnivol (Halloween).
• Concert c.q.. optreden. marinierskapel der kon. marine.
• Concert op het marktplein
• Coverband festival in het Silverdome.
• Culinair.
• Culinair.
• Culinair festival op 't marktplein.
• Culinair weekend.
• Culinair Zoetermeer, bevrijdingsfestival, vuurwerkshow.
• Culinair Zoetermeer.
• Culinair Zoetermeer, 5 mei festival.
• Culinair Zoetermeer, bevrijdingsfestival.
• Culinair Zoetermeer, feest op het strand (wilhelmapark), oldtimerdag, histories Zoetermeer,
koningsdag, Bevrijdingsdag, etc.
• Culinair Zoetermeer.
• Culinair, bevrijdingsfestival (overdag), thrillerfestival, Zoetermeer jazz.
• Culinair, bleusfestival.
• Culinair, blues.
• Culinair, historisch Zoetermeer, wijn en spijs.
• Culinair, mountainbiken.
• Culinair, rastaplas.
• Culinair.
• Culinair/bevrijding.
• De geuzenloop.
• Diverse activiteiten in en rondom het stadshart.
• Eten op de marktzondag op Nicolaasplein.
• Europacup wedstrijden tafeltennisvereniging taverzo.
• Feest silverdome, bevrijdingsfestival.
• Festival in silverdome.
• Festival op de dobbeplas.
• Festival Zoetermeer.
• Festivals op marktterrein o.a. zondag in het park.
• Flora avontuur culinair.
• Food truck festival.
• Food truck festival.
• Food truck festival. 1 culinair Zoetermeer.
• Food truck.
• Foodtruck festival.
• Foodtruck festival bij silverdome, kermis en op de markt "culinair festival".
• Foodtruck festival silverdome.
• Foodtruck festival, 5mei! Culinair.
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• Foodtruck festival, culinair Zoetermeer, bevrijdingsfestival.
• Foodtruck festival.
• Foodtruck festival/ bevrijdingsfestival. koningsdag.
• Foodtruckfestival en culinair.
• Foodtruckfestival, braderieën.
• Foodtruckfestival, Historisch Zoetermeer.
• Geuzendag, thriller city, uit festival.
• Geuzendag.
• Geuzenloop.
• Geuzenloop, Dekkerloop.
• Geuzenloop, Dekkerloop.
• Golf toernooi.
• Halloween.
• Halloween en bevrijdingsfeest.
• Halloween evenement.
• Hardloopevenement (geuzenloop, klaverbladloop).
• Hardloopwedstrijden.
• Historisch Zoetermeer.
• Hockey wedstrijden landelijk culinair.
• IJshockey.
• Ik ga vrijwel iedere zondag naar de kerk.
• Ik woon in het stadshart en ben zodoende onderdeel van praktisch alle evenementen die in
Zoetermeer georganiseerd worden.
• In Zoetermeer (muziek + eten) en sport (in zaal). ik zou meer klassieke muziek
(instrumentaal) willen zien + horen.
• JJ music house, blues festival.
• Jazz en eten.
• Jazz/bluesweekend.
• Keramiek in 't park.
• Kerk, 40jr bestaan.
• Kerstfair.
• Kerstmarkt en norton festival.
• Kingsland.
• Klassiek Zoetermeer.
• Koningsdag.
• Koningsdag.
• Koningsdag en bevrijdingsfestival.
• Koningsdag en rondvaarten Zoetermeer. z'meer culinair.
• Koningsdag op de markt.
• Koningsdag, Bevrijdingsfestival, sport.
• Koningsdag, boerendag (dorpsstraat).
• Koningsdag, braderie, carnaval en zeker sportactiviteiten.
• Koningsdag, moonlightbarderie, Halloween, nog een paar maar weet ik niet meer
• Koningsdag, rood-truck festival, blues festival, bevrijdingsfestival.
• Koningsdag: kleedjesmarkt
• Koningsdag.
• Koren festival culinair.
• Legends of rock tribute (silver dome).
• Markt in 't park.
• Mei 5 concert, Bevrijdingsdag, koningsdag.
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• Middeleeuwen festival, koningsdag.
• Middeleeuws festival.
• Milaan.
• Milan festival.
• Milan Zoetermeer.
• Milan Zoetermeer/Bevrijdingsdag.
• Milan, kermis.
• Militaire kapel op 5 mei
• Moonlite braderie.
• Muziek evenementen, culinair Zoetermeer.
• Muziek.
• Nacht van de Hollandse sterren.
• Noord AA polderloop, geuzenloop.
• Norton culinair weekend.
• Oldtimer dag, open monumenten dag.
• Oldtimerdag / JJ music blues festival.
• Op de markt.
• Op zondag in 't park.
• Open dag CKC, zondag in het park, culinair, uit festival, culinair festival met Piezo,
Stadstheater etc.
• Open monumentendag.
• Open toernooi tennis, culinair.
• Open trouwlocatie route.
• Openluchttheater, uitmarkt.
• Proef Zoetermeer.
• Prop triade, alles is liefde (propatria dans).
• Rastaplas.
• Silverdome.
• Silverdome feesten / house / Hollandsche muziek.
• Sinterklaasfeest, avondvierdaagse.
• Sport, 4-daagse, historisch Zoetermeer etc.
• Sport, eten en drinken.
• Sport/turn evenementen - evenementen voor school food trucks evenementen.
• Sportgala.
• Springkussenfestival.
• Stadhuisplein.
• Stadspark op zondag.
• Taptoe Zoetermeer.
• Theater openlucht in Buytenpark.
• Thriller festival, internationaal highjump meeting, polshoog gala, bevrijdingsfestival,
bluesfestival, storytellers.
• Uitmarkt.
• Veteranendag / oltimerdag dorpsstraat.
• Veteranendag, koningsdag.
• Voetbaltoernooi.
• Volgens mij culinair Zoetermeer gaan we ieder jaar naar toe.
• Volleybaltoernooi.
• Vooral evenementen in dorpsstraat zoals de boerendag.
• Vrijmarkt op koningsdag.
• Vrijmarkt.
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• Wandelevenementen.
• Wedstrijd drakenbootracen bij the dutch dragons.
• Winterfair.
• Zoetemeer live, zondag in het park, braderie.
• Zoetermeer jazzfestival.
• Zoetermeer autostad, fietsstraat.
• Zoetermeer blues.
• Zoetermeer blues.
• Zoetermeer blues/culinair festival.
• Zoetermeer culinair.
• Zoetermeer culinair.
• Zoetermeer culinair e.a.. activiteiten b.v.. dorpsstraat.
• Zoetermeer culinair met muziek.
• Zoetermeer culinair, 5 mei concert markt.
• Zoetermeer culinair, 5 mei, foodtruck festival.
• Zoetermeer culinair, bevrijdingsfestival.
• Zoetermeer culinair, Halloween.
• Zoetermeer culinair, historisch Zoetermeer.
• Zoetermeer culinair, zondag in het park.
• Zoetermeer culinair.
• Zoetermeer culinair.
• Zoetermeer culinair. 5 mei viering.
• Zoetermeer culinair. houd het meest van kleinschalig, zoals in de dorpsstraat.
• Zoetermeer culinair, bevrijdingsfeest, Kerstmarkt.
• Zoetermeer culinair, bluesfestival.
• Zoetermeer culinair, zondag in het park.
• Zoetermeer cultuur, blues festival.
• Zoetermeer in het park, food truck festival, jazz festival.
• Zoetermeer jazz.
• Zondag in 't park, cultuurlokaal, culinair, jazz + bluesfestival.
• Zondag in 't park, koningsdag.
• Zondag in 't park. historisch Zoetermeer.
• Zondag in het park, historisch festival.
• Zondag in het park.
• Zondag in het park.
• Zondag in het park. foodtruck festival.
• Zondag is het park.
17a. Heeft u in de afgelopen 12 maanden in Zoetermeer wel eens een kleinschalig
evenement bijgewoond (d.w.z. een evenement dat vooral voor Zoetermeerders is
bedoeld)? Zo ja, welk(e) kleinschalig(e) evenement(en)?
• 112 veiligheidsdag
• Drie plassenloop. klaverbladloop.
• 40-jarig bestaan evangelische gemeente Parousier.
• 5 mei festival en rommelmarkt.
• 5 mei viering, sinterklaasintocht.
• 5 mei.
• Activiteiten in de buurttuin.
• Activiteiten in de wijk oosterheem.
• Avond 4-daagse.
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• Battle of the bands / zondag in het park.
• Beurzen, culinair.
• Bevrijdingsfestival Zoetermeer.
• Bevrijdingfestival.
• Bevrijdingsconcert. avond 4-daagse.
• Bevrijdingsdag/ culinair.
• Bevrijdingsfeest (groot).
• Bevrijdingsfeest.
• Bevrijdingsfestival.
• Bevrijdingsfestival.
• Bevrijdingsfestival, foodtruck festival.
• Bevrijdingsfestival, koningsdag.
• Bevrijdingsfestival.
• Bezoek voornamelijk orgelconcerten.
• Bierendag.
• Bij de dobbeplas.
• Bij stadshart i.v.m. zomerfestival.
• Bijeenkomsten buurttuin de Leyens.
• Blues festival.
• Blues festival-oldtimers dorpsstraat.
• Blues festival, koningsdag en bevrijdingsfeest.
• Boerendag.
• Boerendag / kaarsjesavond. old timerdag / moonlight shopping (mag meer variëren qua
verkoopaanbod en kwaliteit).
• Boerendag Dorpstraat.
• Boerendag in Dorpstraat
• Braderie.
• Braderie.
• Braderieën Oosterheemplein.
• Braderieën, culturele happening stadshart.
• Braderieën, horecaevenementen in stadshart! Alle evenementen oosterheemplein.
• Braderieën / DSO en rondvaarten Zoetermeer.
• Bregje dineren met family, 2x.
• Buytenpark theater, summer cadenza, food & film festival.
• Buytenpark. historisch Zoetermeer.
• Cadanza activiteiten.
• Cadenza evenementen.
• CKC open dag.
• Couleur locale, Dorpstraat.
• Culinair.
• Culinair z'meer/ 5 mei bevrijdingsfeest.
• Culinair Zoetermeer, feest op het strand (Wilhelmapark), Oldtimerdag, histories Zoetermeer,
Koningsdag, Bevrijdingsdag.
• Culinair Zoetermeer.
• Culinair, blues, bevrijdingsfestival.
• Culinair, vierdaagse, antieke auto‘s dorpsstraat en jazz evenement.
• Culinair, zondag park.
• Culinair.
• Cultuur in het park.
• Cultuurlokaal.
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• Dansschool kickin dance.
• De geuzendag.
• De vele evenementjes op het oosterheemplein, super leuk.
• Dierendag en antieke auto‘s.
• Diverse festiviteiten op en rond de markt
• Diverse kerkelijke activiteiten.
• Diverse muziekfestivals.
• Diverse stadshart.
• Dorpsstraat (zondag in het park).
• Dorpsstraat activiteiten/4 mei (dorp)/Molendag e.a..
• Dorpsstraat evenement en terra evenementen.
• Dorpstraat, koningsdag, muziek optredens.
• Eredivisie wedstrijden taverzo en shanty festival.
• Eten en drinken op de markt.
• Evenement oosterheem, 5 mei.
• Evenement oosterheemplein. sixties.
• Evenementen aan de dobbeplas.
• Evenementen in de Dorpstraat.
• Evenementen in het stadshart.
• Festival in het park.
• Filmfestival.
• Food en film.
• Food truck festival silverdome, Locomotief reünie.
• Foodfestival toos.
• Foodtruck evenement.
• Foodtruckfestival.
• Foodtruckfstival.
• Foodtruckfestival in het park.
• Geuzen voor z'meer, sept.
• Geuzen.
• Geuzenloop.
• Geuzenloop.
• Gluren bij de buren.
• Gluren bij de buren.
• Golf wedstrijden.
• Gymuitvoering van vereniging pro patria. samen eten bij tuinvereniging zoete aarde in de
Leijens.
• Halloweenfeest.
• Halloweenfeesten in de Dorpstraat.
• Hippe markt, Zoete aarde.
• Hippie markt.
• Historisch Zoetermeer, Halloween.
• Historisch Zoetermeer, zondag in 't park, activiteiten tijdens kerst.
• Historisch Zoetermeer, zondagen in het park.
• Historisch Zoetermeer.
• Ik heb voorstelling gezien in Seghwaert allemaal auto's elkaar, lijkt net een oorlog.
• Ik weet niet meer hoe het heette maar er was een festival in het dobbepark met bandjes en
eetkraampjes.
• Ik woon in het stadshart en krijg zowat alle kleinschalige evenementen mee.
• In het park.
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• In het stadshart markplein.
• Internationale vrouwendag.
• Jazz festival
• Jazz.
• JJ Blueshpouse
• JJ music house,
• JJ music house.
• Jongerenband.
• Kaarsjes avond.
• Kaarsjesavond gezongen.
• Kaarsjesavond, Teckeldag.
• Keramiek in het park.
• Kerkbezoek, evenementen rond feestdagen.
• Kerkdiensten.
• Kermis (Silverdome).
• Kermis.
• Kerstconcert in de oude kerk en open dag CKC
• Kerstmarkt, kaarsjesavond, toneelstuk.
• Kerstviering.
• Klassiek bij Cadenza.
• Kofferbakverkoop Silverdome.
• Koninginnedag (koningsdag).
• Koninginnemarkt.
• Koningsdag.
• Koningsdag 2018.
• Koningsdag, 5 mei, zondag in het park.
• Koningsdag, bevrijdingsfestival, old timerdag.
• Koningsdag.
• Koningsdag. Kinderboekenweek bibliotheek.
• Koren festival.
• Kunst/open podium/hidior havert/kerst lichtjesavond.
• Latin village.
• Lichtjesavond.
• Maandelijkse jazz zondagmiddag.
• Markt in centrum, markt bij silverstone, markt oosterheem, kermis, circus.
• Markt in Dorpstraat, Foodtruckfestival.
• Markt koningsdag.
• Markten en activiteiten op oosterheemplein.
• Markten, uit festival.
• Marktpleinspringen, braderie.
• Mediteren festival.
• Meer licht ing in 't stadscentrum naar de dorpsstraat. medio mee juni.
• Middeleeuwse markt.
• Milan, kermis.
• Moonlight shoppen, lichtjesavond.
• Muziek + eten (veld + marktplaats).
• Muziek festival augustus.
• Muziek in het park.
• Muziek in het park.
• Muziek in het Park, musichouse.
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• Muziek in JJ music house.
• Muziek tent marinierskapel geluisterd.
• Muziekuitvoering op het Cadenzaplein.
• Nationale sportweek Zoetermeer.
• Nicolaasplein.
• NME-dag.
• Park op zondag achter de Nicolaaskerk, oude auto‘s in de dorpsstraat, culinair weekend (als
dat zo heet), weekend Halloween. in het stadshart.
• Oldtimerdag.
• Oldtimerdag dorpsstraat.
• Oldtimerdag, Amerikaanse dag.
• Oldtimers in dorpsstraat.
• Oldtimershow Dorpstraat.
• Oosterheem winkelcentrum, bv. dino-dag (morgen) en kermis aldaar.
• Oosterheem zestiger jaren markt.
• Op de markt en oude voertuigen.
• Op de markt.
• Op zondag achter katholieke kerk.
• Open atelierdagen.
• Open dag CKC, Halloween Dorpsstraat.
• Open dag egelopvang.
• Open dag van het CKC.
• Open monumentendag.
• Openlag CKC, foodtruckfestival.
• Openhuis CKC en zomerfestival (weet de naam niet meer) bij de dobbeplas.
• Opening nieuwe seizoen CKC.
• Optreden band in de dorpsstraat.
• Optreden cadensa.
• Optreden in CKC, Veteranendag, Zoetermeer culinair, koningsdag vrij markt,
bevrijdingsfestival.
• Oude auto’s in de Dorpsstraat en bevrijdingsfestival.
• Park op zondag.
• Pasar Oosterheem.
• Peuterfestival bibliotheek.
• Piezo/school/collecte lopen.
• Presentatieavonden in het CKC.
• Rayer cup (tennis).
• Rock en rol festival. braderieën.
• Rommelmarkt.
• Sicity in the sand.
• Sinterklaasintocht, Boerendag, Dorpsstraat, open dag CKC.
• Spellendag.
• Sportgala/ concerten koningsdag.
• Sportwedstrijden.
• Sportweek, historisch Zoetermeer.
• Springfontein voor de kinderen.
• Springkussenfestival.
• Stadshart / Dorpstraat evenementen.
• Straatfeest Dorpstraat evenement.
• Taptoe.
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• Taptoeuitvoeringen van kleinkinderen, nieuwjaarsbijeenkomst, buiten parlementaire theater.
• Tennisvereniging Seghwaert clubkampioenschap.
• Themadag in de dorpsstraat.
• Thrillerfestival.
• Toost foodtruck.
• Uit festival/blues festival/bevrijdingsfeest.
• Uitreiking lintjes.
• Verschillende activiteiten in stadshart en oosterheem.
• Verschillende malen zondag in t park.
• Voetbaltoernooi.
• Voorstelling musical.
• Vredesmars.
• Vrije markt en sportmarkt.
• Wandeling, toernooien.
• Wat Piezo organiseert/hobs/meersewa.
• Waterbuurt vereniging.
• Wekelijks kerkbezoek.
• Wekelijks lokale dansevenementen.
• Westerparkdag.
• Winter op stadhuisplein.
• Zie vorige vraag.
• Zoetermeer culinair.
• Zoetermeer culinair.
• Zoetermeer culinair, bevrijdingsfeest
• Zoetermeer culinair.
• Zoetermeer culinair/5 mei feest.
• Zoetermeer in 't park, yoga in 't park.
• Zoetermeer in het park.
• Zoetermeer in het park.
• Zoetermeer in het park en koningsdag.
• Zoetermeer in het park.
• Zoetermeer in het park.
• Zoetermeer jazz.
• Zondag in ‘t park/ activiteiten Dorpstraat.
• Zondag in het park.
• Zondag in het park.
• Zondag in het park, culinair.
• Zondag in het park, de slag om Zoetermeer.
• Zondag in het park, food truck festival, koningsdag, 5 mei.
• Zondag in het park, foodtruck festival.
• Zondag in het park, koningsdag.
• Zondag in het park, old timerdag, bluesfestival.
• Zondag in het park, opening seizoen CKC, dorpsstraat evenementen.
• Zondag in het park.
• Zondag in het park.
• Zondag in het park. muziek etc..
• Zondag in t park.
• Zondagmiddag in het park
• Zondag in het park.
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20c. Wilt u uw beoordeling van Zoetermeer FM kort toelichten?
Rapportcijfer 4-5
• Niet genoeg diversiteit!.
• De zender draait algemene muziek en het niveau van de verslaggeving is op het niveau van
een roddelblad/geenstijl. Veel clickbaittitels op facebook zetten om daar discussie van laag
niveau onder te veroorzaken.
• Flauw en zeer gemiddeld.
• Niet mijn muziek smaak.
• Niet mijn smaak.
• Als ik Skyradio 8/10 geef, dan ZFH krijgt 9/10.
Rapportcijfer 6-7
• Als radio goed. Alleen niet mijn muzieksmaak.
• Fijne zender.
• Geen oordeel.
• Gevarieerd aanbod.
• Gewoon goed.
• Graag meer muziek uit oudere tijd, minder praten/ discussies.
• Het is gelukkig niet zo commercieel als de rest van het zenderaanbod. Maar om eerlijk te
zijn, de radio tijd is voorbij lekker ondemand, zonder reclames, en irritante spelletjes.
• Ik luister er weinig naar en derhalve kan ik geen juiste beoordeling geven.
• Ik luister niet erg veel radio.
• Ik luister te weinig om goed te kunnen beoordelen.
• ik luister te weinig om iets zinnig over te kunnen zeggen.
• Informatief goed bezig en levendig muziek.
• Lastig, omdat ik niet heel bewust luister, meer wat op de achtergrond.
• Leuk en afwisselend.
• Leuk om naar te luisteren.
• Lokaal nieuws te beluisteren.
• Luister alleen tijdens het strijken van de was.
• Luister meer slam.
• Luister ook naar andere posten, maar is ok.
• Luister te weinig om een oordeel te vellen.
• Matig radiostation.
• Meer afwisseling zou leuk zijn.
• Meer tv dan alleen de raad.
• Niet geluisterd via radio maar via tv.
• Niet in mijn interesse sfeer.
• Niet mijn muzieksmaak.
• Nieuwtjes uit je eigen stad, leuk.
• Prettige muziek en lokale info.
• Prima radiostation, maar geen erg aantrekkelijke muziek.
• Prima, mag wat sensationeler.
• Soms storingen.
• Te veel hip hop type muziek.
• Vanwege breder informatie aanbod standaard afgestemd op landelijke zender.
• Veel dezelfde muzieknummers.
• Weinig kritiek (sfeer op de achtergrond).
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Rapportcijfer 8-10
• Achtergrond/ info.
• Actuele muziek, weinig reclame, weinig gepraat. Allemaal positieve punten.
• Afwisselende muziek, Zoetermeers nieuws.
• Belangrijke info.
• Draaien lekkere muziek.
• Draait mooie nummers.
• Een eigen zender is voor mij geen must.
• Enige jammeren eraan is dat er veel reclame komt.
• Fijn dat er een regionale zender is met plaatselijk nieuws.
• Geniet ervan.
• Gezellig nieuws van dichtbij huis.
• Gezellige zender.
• Goed lokaal nieuws.
• Goed voor nieuws uit en rond Zoetermeer.
• Goede informatie, leuke gesprekken en leuke muziek.
• Goede muziek met nieuws over Zoetermeer.
• Goede muziek.
• Goeie muziek en het lokale nieuws is fijn om te hebben.
• Heel leuk.
• Het is goede radiozender.
• Ik luister niet vaak, maar ze brengen wel nieuws uit Zoetermeer.
• Ik volg de zender al jaren.
• Is goed inhoudelijk met muziek en onderwerpen van Zoetermeer.
• Leuk dat het lokale nieuws te horen is.
• Leuke muziek, fijn om lokaal nieuws op deze wijze te ontvangen (vaak in de auto). Wel veel
herhaling van reclames etc.
• Leuke zender!
• Lokaal nieuws. Afwisseling van muziek, van alles wat.
• Lokaal/ nieuws en afwisselende muziek.
• Luister er te weinig naar om echt te beoordelen.
• Muziek en nieuws in goede verhouding.
• Muziek sluit goed aan bij interesse.
• Prettig dat het lokale nieuws laagdrempelig wordt aangeboden.
• Prima muziek.
• Relaxte muziek, 80S-90S, die je op de commerciële te weinig hoort.
• Richard is de beste DJ!
• Veel lokaal informatie vindt het fijn dat ze er zijn. Ben helaas veel weg kan weinig luisteren.
• Wat er gaande is in Zoetermeer (informatie).
• Weinig gepraat tussendoor.
• Ze geven veel info over wat er gebeurt in Zoetermeer, wat ik soms niet eens wist.
Geen oordeel
• Ik luister te weinig om er een objectief oordeel over te geven.
• Is me niet echt bijgebleven.
• kan mij er weinig meer van herinneren.
• Luister alleen in de ochtend, in de auto en dan is Evers favoriet.
• Soms staat het per ongeluk op, dit is niet iets waar ik naar zoek.
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Bijlage 6: Uitkomsten jongeren versus volwassenen
In onderstaande tabellen staan uitkomsten uit het deelonderzoek onder jongeren (12 t/m 23
jaar) naast uitkomsten uit het deelonderzoek onder volwassenen (18-plus).
Percentage respondenten dat een culturele voorziening (zeer) belangrijk vindt om in Zoetermeer te
hebben, naar soort voorziening
12 t/m 23 jaar
18-plus
openbare bibliotheek
91%
94%
theater
70%
87%
muziekschool / centrum voor kunstzinnige
70%
84%
vorming
filmhuis
73%
64%
poppodium
53%
63%
een museum
46%
65%
organisatie voor beeldende kunst
35%
42%
evenementen
73%
62%
Percentage respondenten dat Zoetermeerse culturele voorzieningen heeft bezocht in de twaalf maanden
voorafgaand aan meting 2018
12 t/m 23 jaar
18-plus
Stadsmuseum Zoetermeer
11%
14%
CKC & partners
13%
8%
Bibliotheek Zoetermeer
69%
53%
Stadstheater Zoetermeer
30%
45%
Cultuurpodium Boerderij
7%
13%
Filmhuis Cameo
13%
12%
Terra Art Projects
3%
9%
evenementen*
52%
49%
*De vraagstelling is iets anders.

Gemiddelde rapportcijfers voor Zoetermeerse culturele voorzieningen door respondenten die deze
voorzieningen hebben bezocht in de twaalf maanden voorafgaand aan meting 2018
12 t/m 23 jaar
18-plus
Stadsmuseum Zoetermeer
6,8
7,0
CKC & partners
7,9
7,9
Bibliotheek Zoetermeer
7,8
7,9
Stadstheater Zoetermeer
7,7
8,0
Cultuurpodium Boerderij
7,5
8,0
Filmhuis Cameo
7,2
7,5
Terra Art Projects
7,0
7,4
evenementen*
7,5
7,7
gemiddeld^
7,6
7,8
*De vraagstelling is iets anders.
^Gewogen voor het aantal respondenten dat een waardering gaf.

Resultaten uit vragen over amateurkunst
Percentage respondenten dat het (zeer)
belangrijk vindt dat Zoetermeer
amateurverenigingen zoals een
amateurtheater of een muziekvereniging
heeft
Percentage respondenten dat wekelijks één
of meer uren tijd besteedt aan het beoefenen
van culturele activiteiten, zoals muziek
maken, tekenen, schilderen, boetseren,
dansen, acteren/theater maken,
fotograferen, filmen, monteren of schrijven
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12 t/m 23 jaar

18-plus

67%

77%

41%

26%
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