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Samenvatting
In de vragenlijst van de Jongerenpeiling 2016, die van 7 april tot en met 6 mei 2016 is
uitgezet, hebben Zoetermeerse jongeren van 12 t/m 26 jaar vragen gekregen over diverse
onderwerpen. In dit rapport worden de uitkomsten over het onderwerp sport behandeld.
Hoe jonger hoe vaker sportieve activiteiten worden ondernomen
Van alle respondenten besteedt 41% op vijf of meer dagen in een gemiddelde week 30
minuten aan sportieve activiteiten. Onder de 12-15 jarige respondenten ligt dat aandeel op
49% en onder de 23-26 jarige respondenten op 25%. Sportieve activiteiten zijn alle activiteiten
die met actieve lichaamsbeweging te maken hebben. Dit kan gaan om sporten in
verenigingsverband, maar ook om wandelen of hardlopen. Ook fietsen naar het werk of de
winkel behoort hiertoe.
Van de respondenten die maximaal twee dagen per week 30 minuten aan sportieve
activiteiten besteden, geeft ruim tweederde aan te veel andere dingen te doen, waardoor ze er
niet meer tijd aan kunnen besteden. Ruim een kwart omdat zij sportieve activiteiten niet zo
leuk vinden.
Respondenten die iedere dag sportieve activiteiten hebben, doen dat vooral omdat ze dat leuk
vinden (79%) of omdat het gezond is (70%).
58% sport (wel eens) in georganiseerd verband
Van de respondenten doet 58% wel eens mee aan georganiseerde sportieve activiteiten (als
lid van een officiële sport- of recreatievereniging, via de werkgever, via het buurt- of
wijkcentrum of een recreatiesportclub). Hoe ouder hoe minder vaak (wel eens) in
georganiseerd verband wordt gesport: 72% van de 12-15 jarige tegenover 40% van de 23-26
jarige respondenten.
78% sport wel eens in ongeorganiseerd verband
Aan ongeorganiseerde sportactiviteiten (met een vrienden- of familieclub of ‘op eigen houtje’)
neemt 78% van de respondenten wel eens deel. Ruim drie op de tien meerdere keren per
week (maar niet dagelijks) en 8% dagelijks,
Rapportcijfer 6,8 voor de binnensportvoorzieningen
De binnensportvoorzieningen (sporthallen en -zalen) worden door de respondenten
gewaardeerd met een gemiddeld rapportcijfer van 6,8. Verbeterpunten zijn vooral het
onderhoud en de hygiëne.
Rapportcijfer 6,9 voor de buitensportvoorzieningen
De buitensportvoorzieningen (sportvelden en -banen) krijgen gemiddeld een 6,9.
Verbeterpunten hebben vooral betrekking op het onderhoud. Daarnaast willen veel
respondenten dat de buitensportvoorzieningen worden uitgebreid.
Rapportcijfer 4,5 voor de zwembaden
De zwembaden worden gewaardeerd met gemiddeld een 4,5. Veel respondenten zijn
ontevreden over de sluiting van zwembad het Keerpunt en willen een recreatief zwembad
terug.
Rapportcijfer 7,4 voor de commerciële sportvoorzieningen
De commerciële sportvoorzieningen (zoals SnowWorld en Silverdome) krijgen gemiddeld een
7,4 als rapportcijfer. Verbeterpunten hebben vooral betrekking op de prijsstelling van de
attracties.
Rapportcijfer 7,1 voor de sportvoorzieningen in de openbare ruimte
De sportvoorzieningen in de openbare ruimte krijgen het gemiddelde rapportcijfer 7,1. De
verbeterpunten hebben vooral betrekking op onderhoud en veiligheid.
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1.

Onderzoeksverantwoording

1.1.

Inleiding
Van 7 april tot en met 6 mei is de Jongerenpeiling 2016 gehouden. De Jongerenpeiling wordt
één keer per twee jaar gehouden. In deze (digitale) enquête zijn verschillende onderwerpen
opgenomen. In dit rapport worden de uitkomsten van het onderwerp sport behandeld.
Opdrachtgever voor dit onderwerp is de afdeling Samenleving. De enquêtevragen staan in
bijlage 3.

1.2.

Steekproef en respons
Voor de jongerenpeiling is een steekproef getrokken uit het bevolkingsbestand van de
gemeente Zoetermeer van 10.000 inwoners van 12 t/m 26 jaar. Voor deze personen geldt dat
zij op dat moment niet woonachtig waren in een ‘bijzonder woongebouw' (zoals verpleeghuis,
gevangenis of gezinsvervangend tehuis) of in een woonwagen.
De steekproefpersonen kregen aan het begin van de genoemde periode een brief met het
verzoek de vragenlijst in te vullen. Zij konden deze bereiken met een individuele inlogcode.
Halverwege de veldwerkperiode is een rappelbrief verstuurd.
In totaal 1.436 jongeren hebben de vragenlijst ingevuld. Daarvan hebben 1.285 jongeren
(13%) vragen over sport beantwoord.

1.3.

Rapportage
In de voorliggende rapportage worden de uitkomsten gepresenteerd. Bij iedere tabel en figuur
wordt de N gegeven. Dit is het aantal respondenten dat geantwoord heeft op de
desbetreffende vraag. De zogenoemde rechte tellingen staan in bijlage 4.
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2.

Tijdsbesteding aan sportieve activiteiten

2.1.

Inleiding
Onder sportieve activiteiten worden alle activiteiten verstaan die met actieve
lichaamsbeweging te maken hebben. Dit kan gaan om sporten in verenigingsverband, maar
ook om wandelen of hardlopen. Ook fietsen naar het werk of de winkel behoort hiertoe.

2.2.

Algemeen
Als eerste is aan de respondenten gevraagd op hoeveel dagen in een (gemiddelde) week zij
minimaal 30 minuten aan sportieve activiteiten besteden. Deze 30 minuten hoeven niet
aaneengesloten te zijn. Een klein deel (7%) van de respondenten geeft aan deze norm op
geen enkele dag te halen. Ruim vier op de tien (41%) geven aan op vijf of meer dagen in de
week deze norm te halen. Over het geheel genomen geldt hoe ouder hoe minder vaak
sportieve activiteiten worden ontplooid. Van de 12-15 jarige respondenten haalt bijna de helft
(49%) op vijf of meer dagen per week de gestelde norm tegenover een kwart van de 23-26
jarige respondenten (figuur 2.1).
Figuur 2.1 Op hoeveel dagen in een (gemiddelde) week besteedt de respondent minimaal 30 minuten
aan sportieve activiteiten? (in % naar leeftijdsklasse)
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Aan de respondenten die op maximaal twee dagen per week 30 minuten aan sportieve
activiteiten besteden, is gevraagd naar de reden(en) daarvoor. Ruim twee derde (68%) van
hen geeft aan te veel andere dingen te doen waardoor ze niet (meer) tijd aan sport kunnen
besteden. Ruim een kwart (27%) vindt sportieve activiteiten niet zo leuk (figuur 2.2).
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Figuur 2.2 Waarom besteedt de respondent niet zo veel tijd aan sportieve activiteiten? (in %, n=358)
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Bij anders wordt onder meer aangeven dat sportactiviteiten te ver van huis zijn en dat er
weinig natuur in directe omgeving is om in te sporten (zie bijlage 5, vraag 152).
Ook aan de respondenten die zeven dagen per week minimaal 30 minuten aan sportieve
activiteiten besteden, is om een toelichting gevraagd. Bijna acht op de tien van hen geven aan
veel sportieve activiteiten te hebben, omdat zij dat leuk vinden. Zeven op de tien
respondenten omdat het gezond is (figuur 2.3).
Figuur 2.3 Waarom besteden de respondenten zo veel tijd aan sportieve activiteiten? (in %, n=218)
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Bij anders wordt bijvoorbeeld aangeven dat elke dag naar school wordt gefietst (zie bijlage 5,
vraag 153).
2.3.

Georganiseerde sportactiviteiten
Vervolgens is aan de respondenten gevraagd hoe vaak zij aan georganiseerde
sportactiviteiten (als lid van een officiële sport- of recreatievereniging, via de werkgever, via
het buurt- of wijkcentrum of een recreatiesportclub) doen. Het grootste deel (45%) één of meer
keren per week (maar niet dagelijks). Ruim vier op de tien (42%) neemt nooit deel aan
georganiseerde sportactiviteiten (figuur 2.4).
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Figuur 2.4 Hoe vaak doet de respondent aan georganiseerde sportactiviteiten (als lid van een officiële
sport- of recreatievereniging, via de werkgever, via het buurt- of wijkcentrum of een recreatiesportclub)?
(in %, n=1.195)
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De mate waarin de respondenten sportactiviteiten in georganiseerd verband ondernemen,
hangt samen met de leeftijd. Van de 12-15 jarige respondenten sport 72% (wel eens)
georganiseerd tegenover 40% van de 23-26 jarige respondenten (figuur 2.5).
Figuur 2.5 Percentage respondenten dat wel of geen georganiseerde sportactiviteiten (als lid van een
officiële sport- of recreatievereniging, via de werkgever, via het buurt- of wijkcentrum of een
recreatiesportclub) heeft (in % naar leeftijdsklasse)
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Ongeorganiseerde sportactiviteiten
Ook is aan de respondenten gevraagd hoe vaak zij ongeorganiseerde sportactiviteiten (met
een vrienden- of familieclub of ‘op eigen houtje’) hebben. Een ruime meerderheid (78%)
onderneemt (wel eens) dergelijke activiteiten. Ruim drie op de tien (31%) meerdere keren per
week (maar niet dagelijks) en 8% iedere dag (figuur 2.5).
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Figuur 2.5 Hoe vaak doet de respondent aan ongeorganiseerde sportactiviteiten (met een vrienden- of
familieclub of ‘op eigen houtje’)? (in %, n=1.164)
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3.

Sportvoorzieningen

3.1.

Inleiding
De respondenten is gevraagd om hun tevredenheid met de sportvoorzieningen in Zoetermeer
aan te geven door middel van rapportcijfers. Achtereenvolgens is gevraagd naar
binnensportvoorzieningen (sporthallen en -zalen), buitensportvoorzieningen (sportvelden en banen), zwembaden, commerciële sportvoorzieningen (zoals SnowWorld en Silverdome) en
sportvoorzieningen in de openbare ruimte. Aan de respondenten die een soort
sportvoorziening waarderen met een zes of lager is gevraagd wat volgens hen verbeterd moet
worden.

3.2.

Binnensport
De binnensportvoorzieningen (sporthallen en -zalen) in Zoetermeer worden gewaardeerd met
gemiddeld een 6,8. Ongeveer twee derde van de respondenten geeft een zeven of hoger
(figuur 3.1).
Figuur 3.1 Welk rapportcijfer geven de respondenten de binnensportvoorzieningen (sporthallen en zalen) in Zoetermeer? (in %, n=981)
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Veel respondenten vinden dat het onderhoud en de hygiëne van de binnensportvoorzieningen
beter kan. Ook willen veel respondenten dat het aantal binnensportvoorzieningen wordt
uitgebreid. Andere verbeterpunten hebben onder andere betrekking op de toegankelijkheid en
openingstijden van de voorzieningen (zie bijlage 5, vraag 157).
3.3.

Buitensport
De buitensportvoorzieningen (sportvelden en –banen) in Zoetermeer krijgen gemiddeld een
6,9 van de respondenten. Ongeveer zeven op de tien respondenten geven een 7 of hoger
(figuur 3.2)
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Figuur 3.2 Welk rapportcijfer geven de respondenten de buitensportvoorzieningen (sportvelden en banen) in Zoetermeer?)? (in %, n=976)
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Genoemde verbeterpunten hebben vooral betrekking op het onderhoud van de banen, velden
en toestellen (zie bijlage 5, vraag 159).
3.4.

Zwembaden
De zwembaden in Zoetermeer krijgen van de respondenten gemiddeld een 4,5 als
rapportcijfer. Nog geen kwart (23%) van de respondenten geeft een 7 of hoger (figuur 3.3).
Figuur 3.3 Welk rapportcijfer geven de respondenten de zwembaden in Zoetermeer? (in %, n=1.063)
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Op de vraag wat er aan de zwembaden in Zoetermeer verbeterd moet worden, geven veel
respondenten aan een recreatief zwembad te missen. Het recreatieve zwembad het Keerpunt
is in de zomer van 2015 gesloten. Voor zwemlessen en baantjes zwemmen, kunnen inwoners
terecht bij de twee gemeentelijke zwembaden De Driesprong (wijk Driemanspolder) en De
Veur (wijk Rokkeveen). Dit is volgens veel respondenten onvoldoende (zie bijlage 5, vraag
161).
3.5.

Commercieel
De commerciële sportvoorzieningen (zoals SnowWorld en Silverdome) in Zoetermeer krijgen
van de respondenten gemiddeld een 7,4 als rapportcijfer. Een ruime meerderheid (84%) van
de respondenten geeft een 7 of hoger (figuur 3.4).
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Figuur 3.4 Welk rapportcijfer geven de respondenten de commerciële sportvoorzieningen (zoals
SnowWorld en Silverdome) in Zoetermeer? (in %, n=1.040)
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De commerciële sportvoorzieningen kunnen volgens respondenten worden verbeterd door
deze toegankelijker te maken. Kritiek is er ook op de prijsstelling van de attracties (zie bijlage
5, vraag 163).
3.6.

In de openbare ruimte
De mogelijkheid om in Zoetermeer buiten (op straat, in parken e.d.) te sporten (bijv. hard te
lopen, te fietsen of te skaten) krijgt van de respondenten gemiddeld een 7,1 als rapportcijfer.
Driekwart van de respondenten geeft een 7 of hoger (figuur 3.5).
Figuur 3.5 Welk rapportcijfer geven de respondenten de mogelijkheid om in Zoetermeer buiten (op
straat, in parken e.d.) te sporten (bijv. hard te lopen, te fietsen of te skaten)? (in %, n=1.145)
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De verbetermogelijkheden hebben vooral betrekking op het onderhoud en de veiligheid van
de sportgelegenheden (zie bijlage 5, vraag 165).
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Bijlage 1: Populatie, steekproef en respons
In de onderstaande tabel worden de Zoetermeerse bevolking (per 1 januari 2016), de
steekproef (per 1 april 2016) en de respons van dit deelonderzoek vergeleken aan de hand
van de kenmerken geslacht en leeftijd. In onderstaande tabel is te zien dat jongeren t/m 17
jaar en vrouwen zijn oververtegenwoordigd in de respons. Er is geen weging toegepast omdat
niet zeker is dat daarmee de werkelijkheid beter wordt benaderd.
leeftijd
12 jaar
13 jaar
14 jaar
15 jaar
16 jaar
17 jaar
18 jaar
19 jaar
20 jaar
21 jaar
22 jaar
23 jaar
24 jaar
25 jaar
26 jaar
totaal
totaal

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

bevolking

3,2%
3,2%
3,4%
3,2%
3,4%
3,3%
3,6%
3,5%
3,3%
3,1%
3,4%
3,5%
3,4%
3,1%
3,3%
3,0%
3,4%
3,2%
3,6%
3,2%
3,4%
3,1%
3,5%
3,2%
3,4%
3,5%
3,5%
3,6%
3,3%
3,4%
51,0%
49,0%
100,0%
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steekproef
3,3%
3,6%
3,4%
3,1%
3,4%
3,2%
3,7%
3,3%
3,3%
3,4%
3,4%
3,2%
3,0%
3,3%
3,5%
3,1%
3,4%
3,1%
3,8%
3,2%
3,3%
3,1%
3,5%
3,2%
3,6%
3,3%
3,5%
4,0%
2,9%
3,0%
50,8
49,2
100,0%

respons
5,8%
5,1%
4,5%
6,0%
5,3%
5,7%
5,0%
4,6%
4,0%
3,6%
3,7%
4,1%
2,7%
3,5%
2,0%
1,8%
2,1%
2,5%
1,9%
2,3%
2,6%
2,1%
2,6%
2,1%
2,1%
2,3%
1,8%
3,7%
2,0%
2,3%
48,1%
51,9%
100,0%
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Bijlage 2: Betrouwbaarheid en nauwkeurigheid
De in dit verslag opgenomen uitkomsten hebben betrekking op de 1.285 respondenten uit de
jongerenpeiling die vragen hebben ingevuld over het onderwerp sport of op bepaalde
categorieën daarvan. Over de ‘werkelijkheid’, dat wil zeggen de situatie in de totale populatie
van Zoetermeerse jongeren van 12 t/m 26 jaar, 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

3,4

3,5

900

2,0

2,6

3,0

3,2

3,3

1.000

1,9

2,5

2,8

3,0

3,1

1.100

1,8

2,4

2,7

2,9

3,0

1.200

1,7

2,3

2,6

2,8

2,8

1.285

1,6

2,2

2,5

2,7

2,7
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Voorbeelden
 stel dat van alle 1.285 respondenten 30% opvatting A heeft. In werkelijkheid (dus in de
totale populatie van Zoetermeerders van 12 t/m 26 jaar) zal dit percentage dan met 95%
zekerheid liggen tussen 27,5 en de 32,5%.
 Stel dat van alle respondenten er 50 gedrag B vertonen. Als van deze 50 personen 60%
vrouw is dan kan met 95% zekerheid gesteld worden dat van alle Zoetermeerders van 12
t/m 26 jaar die gedrag B vertonen tussen de 46,4 en 73,6% vrouw is.
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Bijlage 3: Vragenlijst
Vragen uit de jongerenpeiling 2016 over het onderwerp sport.
151

Deze vraag gaat over het ondernemen van sportieve activiteiten. Onder
sportieve activiteiten worden alle activiteiten verstaan die met actieve
lichaamsbeweging te maken hebben. Dit kan gaan om sporten in
verenigingsverband, maar ook om wandelen of hardlopen. Ook fietsen
naar het werk of de winkel behoort hiertoe. Op hoeveel dagen in een
(gemiddelde) week besteed je minimaal 30 minuten aan sportieve
activiteiten?
LET OP: deze 30 minuten hoeven niet aaneengesloten te zijn.
geen enkele dag
1 - 2 dagen per week
3 - 4 dagen per week [>> Vraag 154.]
5 - 6 dagen per week [>> Vraag 154.]
7 dagen per week [>> Vraag 153.]
weet niet [>> Vraag 154.]

Singleresponsevraag

152

Waarom besteed je niet zo veel tijd aan sportieve activiteiten?
LET OP: meerdere antwoorden mogelijk.
ik vind sportieve activiteiten niet zo leuk [>> Vraag 154.]
ik heb te veel andere dingen te doen [>> Vraag 154.]
ik heb er te weinig geld voor [>> Vraag 154.]
ik heb een (lichamelijke) beperking [>> Vraag 154.]
anders, namelijk: [>> Vraag 154.]

Multiresponsevraag

weet niet Ex [>> Vraag 154.]
153

Waarom besteed je zo veel tijd aan sportieve activiteiten?
LET OP: meerdere antwoorden mogelijk.
ik vind sportieve activiteiten leuk
ik vind het leuk om andere mensen te ontmoeten
omdat het gezond is
ik ben door omstandigheden gedwongen om veel te lopen of te fietsen
mijn ouders stimuleren mij hierin
anders, namelijk:

Multiresponsevraag

weet niet
154

Hoe vaak doe je aan georganiseerde sportactiviteiten (als lid van een
officiële sport- of recreatievereniging, via de werkgever, via het buurt- of
wijkcentrum of een recreatiesportclub)?
elke dag
één of meer keren per week (niet dagelijks)
meerdere keren per maand (niet wekelijks)
minder dan één keer per maand
nooit
weet niet
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Singleresponsevraag

155

Hoe vaak doe je aan ongeorganiseerde sportactiviteiten (met een
vrienden- of familieclub of ‘op eigen houtje’)?
elke dag
één of meer keren per week (niet dagelijks)
meerdere keren per maand (niet wekelijks)
minder dan één keer per maand
nooit
weet niet

Singleresponsevraag

156

Kun je in een rapportcijfer aangeven hoe tevreden je bent over de
binnensportvoorzieningen (sporthallen en -zalen) in Zoetermeer?
1. zeer ontevreden
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10. zeer tevreden
geen oordeel

Singleresponsevraag

157

Wat kan er volgens jou aan de binnensportvoorzieningen in Zoetermeer
worden verbeterd?

Open vraag
(groot)

Vraag 157 alleen tonen als aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan, indien niet voldaan
spring naar: >> volgende vraag
Alle onderstaande voorwaarden zijn waar:
+ en vraag 156 is niet beantwoord met 7 (7.)
+ en vraag 156 is niet beantwoord met 8 (8.)
+ en vraag 156 is niet beantwoord met 9 (9.)
+ en vraag 156 is niet beantwoord met 10 (10. zeer tevreden)
+ en vraag 156 is niet beantwoord met 11 (geen oordeel)

158

Kun je in een rapportcijfer aangeven hoe tevreden je bent over de
buitensportvoorzieningen (sportvelden en -banen) in Zoetermeer?
1. zeer ontevreden
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10. zeer tevreden
geen oordeel
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Singleresponsevraag

159

Wat kan er volgens jou aan de buitensportvoorzieningen in Zoetermeer
worden verbeterd?

Open vraag
(groot)

Vraag 159 alleen tonen als aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan, indien niet voldaan
spring naar: >> volgende vraag
Alle onderstaande voorwaarden zijn waar:
+ en vraag 158 is niet beantwoord met 7 (7.)
+ en vraag 158 is niet beantwoord met 8 (8.)
+ en vraag 158 is niet beantwoord met 9 (9.)
+ en vraag 158 is niet beantwoord met 10 (10. zeer tevreden)
+ en vraag 158 is niet beantwoord met 11 (geen oordeel)

160

Kun je in een rapportcijfer aangeven hoe tevreden je bent over de
zwembaden in Zoetermeer?
1. zeer ontevreden
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10. zeer tevreden
geen oordeel

Singleresponsevraag

161

Wat kan er volgens jou aan de zwembaden in Zoetermeer worden
verbeterd?

Open vraag
(groot)

Vraag 161 alleen tonen als aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan, indien niet voldaan
spring naar: >> volgende vraag
Alle onderstaande voorwaarden zijn waar:
+ en vraag 160 is niet beantwoord met 7 (7.)
+ en vraag 160 is niet beantwoord met 8 (8.)
+ en vraag 160 is niet beantwoord met 9 (9.)
+ en vraag 160 is niet beantwoord met 10 (10. zeer tevreden)
+ en vraag 160 is niet beantwoord met 11 (geen oordeel)

162

Kun je in een rapportcijfer aangeven hoe tevreden je bent over de
commerciële sportvoorzieningen (zoals SnowWorld en Silverdome) in
Zoetermeer?
1. zeer ontevreden
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10. zeer tevreden
geen oordeel
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Singleresponsevraag

163

Wat kan er volgens jou aan de commerciële sportvoorzieningen in
Zoetermeer worden verbeterd?

Open vraag
(groot)

Vraag 163 alleen tonen als aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan, indien niet voldaan
spring naar: >> volgende vraag
Alle onderstaande voorwaarden zijn waar:
+ en vraag 162 is niet beantwoord met 7 (7.)
+ en vraag 162 is niet beantwoord met 8 (8.)
+ en vraag 162 is niet beantwoord met 9 (9.)
+ en vraag 162 is niet beantwoord met 10 (10. zeer tevreden)
+ en vraag 162 is niet beantwoord met 11 (geen oordeel)

164

Kun je in een rapportcijfer aangeven hoe tevreden je bent over de
mogelijkheid om in Zoetermeer buiten (op straat, in parken e.d.) te
sporten (bijv. hard te lopen, te fietsen of te skaten)?
1. zeer ontevreden
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10. zeer tevreden
geen oordeel

Singleresponsevraag

165

Wat kan er volgens jou worden verbeterd aan de mogelijkheden om in
Zoetermeer buiten te sporten?

Open vraag
(groot)

Vraag 165 alleen tonen als aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan, indien niet voldaan
spring naar: >> volgende vraag
Alle onderstaande voorwaarden zijn waar:
+ en vraag 164 is niet beantwoord met 7 (7.)
+ en vraag 164 is niet beantwoord met 8 (8.)
+ en vraag 164 is niet beantwoord met 9 (9.)
+ en vraag 164 is niet beantwoord met 10 (10. zeer tevreden)
+ en vraag 164 is niet beantwoord met 11 (geen oordeel)
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Bijlage 4: Rechte tellingen
Vraag 151. Deze vraag gaat over het ondernemen van sportieve activiteiten. Onder sportieve activiteiten
worden alle activiteiten verstaan die met actieve lichaamsbeweging te maken hebben. Dit kan gaan om
sporten in verenigingsverband, maar ook om wandelen of hardlopen. Ook fietsen naar het werk of de
winkel behoort hiertoe. Op hoeveel dagen in een (gemiddelde) week besteed je minimaal 30 minuten
aan sportieve activiteiten? LET OP: deze 30 minuten hoeven niet aaneengesloten te zijn (singleresponsevraag)
aantal
percentage
geen enkele dag
84
6,7
1 - 2 dagen per week
290
23,1
3 - 4 dagen per week
372
29,7
5 - 6 dagen per week
289
23,0
7 dagen per week
219
17,5
subtotaal
1.254
100,0
weet niet
31
totaal
1.285
Vraag 152 Waarom besteed je niet zo veel tijd aan sportieve activiteiten? (multi-responsevraag)
aantal
percentage
ik vind sportieve activiteiten niet zo leuk
96
26,8
ik heb te veel andere dingen te doen
244
68,2
ik heb er te weinig geld voor
57
15,9
ik heb een (lichamelijke) beperking
23
6,4
anders
68
19,0
subtotaal (aantal respondenten dat
358
minimaal één reden heeft aangevinkt)
weet niet
16
totaal
374
Vraag 153 Waarom besteed je zo veel tijd aan sportieve activiteiten? (multi-responsevraag)
aantal
percentage
ik vind sportieve activiteiten leuk
172
78,9
ik vind het leuk om andere mensen te
32
14,7
ontmoeten
omdat het gezond is
152
69,7
ik ben door omstandigheden gedwongen
55
25,2
om veel te lopen of te fietsen
mijn ouders stimuleren hierin
35
16,1
anders
40
18,3
subtotaal (aantal respondenten dat
218
minimaal één reden heeft aangevinkt)
weet niet
1
totaal
219
Vraag 154. Hoe vaak doe je aan georganiseerde sportactiviteiten (als lid van een officiële sport- of
recreatievereniging, via de werkgever, via het buurt- of wijkcentrum of een recreatiesportclub)? (singleresponsevraag)
aantal
percentage
elke dag
29
2,4
eén of meer keren per week (niet
543
45,4
dagelijks)
meerdere keren per maand (niet wekelijks)
49
4,1
minder dan één keer per maand
68
5,7
nooit
506
42,3
subtotaal
1.195
100,0
weet niet
89
vraag niet ingevuld
1
totaal
1.285
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Vraag 155. Hoe vaak doe je aan ongeorganiseerde sportactiviteiten (met een vrienden- of familieclub of
‘op eigen houtje’)? (single-responsevraag)
aantal
percentage
elke dag
90
7,7
eén of meer keren per week (niet
362
31,1
dagelijks)
meerdere keren per maand (niet wekelijks)
244
21,0
minder dan één keer per maand
208
17,9
nooit
280
22,3
subtotaal
1.164
100,0
weet niet
120
vraag niet ingevuld
1
totaal
1.285
Vraag 156. Kun je in een rapportcijfer aangeven hoe tevreden je bent over de binnensportvoorzieningen
(sporthallen en -zalen) in Zoetermeer? (single-responsevraag)
aantal
percentage
1
8
0,8
2
4
0,4
3
14
1,4
4
48
4,9
5
78
8,0
6
188
19,2
7
353
36,0
8
206
21,0
9
60
6,1
10
22
2,2
subtotaal
981
100,0
geen oordeel
303
vraag niet ingevuld
1
totaal
1.285
gemiddeld rapportcijfer: 6,8
Vraag 158. Kun je in een rapportcijfer aangeven hoe tevreden je bent over de buitensportvoorzieningen
(sportvelden en -banen) in Zoetermeer? (single-responsevraag)
aantal
percentage
1
9
0,9
2
5
0,5
3
12
1,2
4
39
4,0
5
57
5,8
6
180
18,4
7
348
35,7
8
247
25,3
9
49
5,0
10
30
3,1
subtotaal
976
100,0
geen oordeel
307
vraag niet ingevuld
2
totaal
1.285
gemiddeld rapportcijfer: 6,9
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Vraag 160. Kun je in een rapportcijfer aangeven hoe tevreden je bent over de zwembaden in
Zoetermeer? (single-responsevraag)
aantal
percentage
1
211
19,8
2
52
4,9
3
111
10,4
4
119
11,2
5
160
15,1
6
168
15,8
7
134
12,6
8
73
6,9
9
20
1,9
10
15
1,4
subtotaal
1.063
100,0
geen oordeel
220
vraag niet ingevuld
2
totaal
1.285
gemiddeld rapportcijfer: 4,5
Vraag 162. Kun je in een rapportcijfer aangeven hoe tevreden je bent over de commerciële
sportvoorzieningen (zoals SnowWorld en Silverdome) in Zoetermeer? (single-responsevraag)
aantal
percentage
1
5
0,5
2
3
0,3
3
5
0,5
4
12
1,2
5
30
2,9
6
122
11,7
7
331
31,8
8
385
37,0
9
100
9,6
10
47
4,5
subtotaal
1.040
100,0
geen oordeel
242
vraag niet ingevuld
3
totaal
1.285
gemiddeld rapportcijfer: 7,4
Vraag 164. Kun je in een rapportcijfer aangeven hoe tevreden je bent over de mogelijkheid om in
Zoetermeer buiten te sporten (bijv. hard te lopen, te fietsen of te skaten)? (single-responsevraag)
aantal
percentage
1
3
0,3
2
6
0,5
3
15
1,3
4
30
2,6
5
58
5,1
6
178
15,5
7
386
33,7
8
329
28,7
9
94
8,2
10
46
4,0
subtotaal
1.145
100,0
geen oordeel
137
vraag niet ingevuld
3
totaal
1.285
gemiddeld rapportcijfer: 7,1
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Bijlage 5: Toelichtingen bij vragen
Vraag 152. Waarom besteed je niet zo veel tijd aan sportieve activiteiten? Anders,
namelijk
 Afronding school (afstuderen)
 Astma
 Ben te lui
 Ben tijdelijk gestopt i.v.m. Het verhuizen naar Wageningen
 Ben zoekende
 Besteed veel tijd met sport hoor!
 Beweeg op mijn werk genoeg.
 Blessure en tijdgebrek
 Deed aan waterpolo, maar heb even geen tijd
 Dit is een suggestieve vraag, wellicht sport ik 2x in de week de hele dag. Deze vraag
is dan een beetje pijnlijk:-)
 Doordat ik veel betaald werk doe, heb ik er niet veel tijd voor.
 Druk met studie
 Er zijn geen leuke sporten in de buurt hier
 Fulltime baan, hardlopen en fietsen kan ik nog tijd voor vrij maken.
 Geen tijd
 Geen tijd en de schaatstrainingen zijn afgelopen. Over een maand gaan de
skeelertrainingen weer beginnen.
 Geen zin.
 Heb momenteel nauwelijks tijd, wil het in de zomer weer oppakken.
 Het kan me niet zoveel schelen
 Het mag niet van mijn ouders
 Het weer is nog niet goed genoeg dat ik meer de fiets gebruik
 Hoezo niet zoveel tijd?
 Ik ben alleen en dan vind ik het niet leuk. Er is niemand voor me.
 Ik ben een professionele uitsteller
 Ik ben tevreden met mijn fysieke staat
 Ik besteed er genoeg tijd aan 2x anderhalf uur sport vaak in mijn vrije tijd
 Ik bootcamp op maandag en donderdag avond van 19:30 tot 20:30, 2 uur in de week
is meer als genoeg met deze sport
 Ik doe kungfu en ik hardloop
 Ik doe ook fietsen en lopen
 Ik doe zeer fysiek werk, wat genoeg beweging biedt. Graag zou ik vanwege de sociale
aspecten en het opdoen en ontwikkelen van vaardigheden ook wel weer willen gaan
sporten, maar hiervoor heb ik simpelweg momenteel de tijd niet. Zodra ik die wel heb
wil ik snel het longboarden oppikken, of mogelijk weer gaan honkballen.
 Ik ga 1-3 keer per week naar de sportschool. Vind ik wel genoeg
 Ik heb astma en ik zat op zwemmen
 Ik heb er niet zo veel tijd voor, als ik het wel had was ik aan het trainen.
 Ik heb er te weinig tijd voor
 Ik heb het druk met me examens en heb dus niet zo veel tijd, ik trainde veel meer
maar de ijshockey is al gestopt!
 Ik heb nog geen club gevonden om bij te boksen
 Ik heb tennis op zaterdag. En denk er niet zo veel aan.
 Ik heb vorige vraag verkeerd ingevuld, ik ben juist heel vaak buiten!
 Ik hoe niet van sporten
 Ik hoef niet meer te sporten
 Ik kan maar niks vinden wat ik leuk vind en daardoor vol kan houden
 Ik moet naar school
 Ik sta op een wachtlijst voor hockey en kan dus nog niet zoveel sporten
 Ik train 1x per week aan korfbal en heb 1x per week een wedstrijd die ik speel. Dus 1
tot 2 keer per week
 Ik vind het saai en ik ben gameverslaafd en ben te lui
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Ik vind 2 keer per week niet weinig hoor
Ik vind dat ik al genoeg sportiviteit heb
Ik vind het genoeg ongeveer 2 dagen per week
Ik vind het moeilijk om er mee te beginnen. Zodra ik meestal een goed ritme heb,
loopt het wel.
Ik vind sport heel leuk alleen als ik het te vaak doe vind ik het niet meer leuk
Ik werk 100 uur in de week
Ik werk 50 tot 60 uur in een week. Dus ik heb er niet veel tijd voor. Mijn werk is ook
heel arbeidsintensief.
Ik werk als loodgieter dus daarvoor heb ik al een genoeg veel bewegen.
Ik wil wel meer sporten en bewegen, maar ik ben vaak te lui.
Ik woon hier nog niet zolang, ik wilde eerst alles op de rit hebben met mijn huis. Nu
moet ik afwachten of mijn contract verlengd wordt, indien ja: dan wil ik kijken voor een
sport.
Ik zit op dit moment op geen enkele sport
Krukken normaal sport ik 1 dag in de week
Lange reistijd Zoetermeer-Breda
Last van me knieën
Luiheid
Nog niet aan toegekomen
School
School/werk
Slecht te combineren met school
Sportactiviteiten ver van huis
Te veel met school bezig
Weinig natuur in directe omgeving en geen maatje om mee te sporten, waardoor ik
snel niet wat ga doen.
Werk
Werk en school?
Wil wel maar niet altijd tijd
Zit thuis met depressie en andere issues die me ervan weerhouden bezig te zijn.

Vraag 153. Waarom besteed je zo veel tijd aan sportieve activiteiten? Anders, namelijk:
 Als ik naar school fiets, dan doe ik ook automatisch sportbewegingen
 En het is leuk om het met vrienden te doen
 Het is het makkelijkst en goedkoopst om overal op de fiets naartoe te gaan
 Ik ben graag bezig met mijn uiterlijk
 Ik ben helemaal niet zo sportief, maar ik wil wel graag gezond blijven
 Ik ben personal trainer
 Ik doe aan topsport
 Ik doe aan topsport
 Ik fiets elke dag naar school, wat zo’n kwartier duurt. Heen en terug is al een half uur.
En dan voetbal ik ook nog vaak tijdens de pauzes.
 Ik fiets elke dag naar school.
 Ik fiets of loop veel naar de leuke activiteiten die ik doe
 Ik fiets veel door Zoetermeer
 Ik heb adhd en beweeg uit me zelf veel, sportieve activiteiten laten mij mijn energie
lozen.
 Ik heb een blessure waardoor ik veel moet bewegen. Ik heb 2 paarden en werk heel
veel. Dat is erg zwaar werk.
 Ik heb een hond die ik elke dag uitlaat.
 Ik heb een hond en onderneem vaak lange wandelingen
 Ik heb niks te doen
 Ik moet naar school fietsen
 Ik moet naar school heen-weer fietsen elke dag. En heb drie keer in de week lo (gym)
 Ik moet ook naar school fietsen en voetbal vind ik gewoon heel leuk
 Ik moet toch wel naar school
 Ik sport ook veel op school
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Ik sport veel
Ik train 3x in de week met voetbal en fiets elke dag 5 km naar school
Ik vind het lekkerder
Ik volg een sport opleiding.
Ik werk buiten
Ik zit in Alfrinksportklas en daar heb ik 6 uur gym over 3 dagen verdeeld en ik zit bij
dso d2 2 keer trainen en zaterdag wedstrijd en als ik klaar ben met mijn huiswerk ga ik
altijd naar buiten als het kan dan ga ik voetballen of gewoon een beetje rond lopen en
kijken wat er allemaal om mij heen gebeurd.
In het weekend moet ik veel heen en weer fietsen
Met de hond bezig zijn is leuk
Mijn opleiding vraagt om top conditie
Militair
Naar school fietsen
Naar school is fietsen het snelste
Omstandigheden: geen goede christelijke scholen, moet daar voor naar Rotterdam.
School
Skateboarden als vrije tijd
Sport is mijn religie
Topsport curling

Vraag 157. Wat kan er volgens jou aan de binnensportvoorzieningen in Zoetermeer
worden verbeterd?
 Aanbod en materialen van voorzieningen zijn matig.
 Activiteiten voor 15 jarigen.
 Algehele conditie. Nu vaak ramen die niet open kunnen, verouderde douches.
 Alles het is fucking saai.
 Alles ik meen echt alles.
 Alles is erg gefragmenteerd. Zorg voor mooie kleine sporthallen in de wijken, zoals nu
al redelijk het geval is, maar verzorg daarnaast een mooie centrale sportlocatie waar
diverse sporten op een hoger niveau en met betere voorzieningen samen kunnen
komen. Zo’n locatie die boven de rest uitsteekt is er in mijn ogen nog niet genoeg.
 Alles, Het is oud, het stinkt (vooral de kleedmakers), mijn school heeft nu zelf
gymzalen die worden schoongemaakt, maar met de basisschool gingen we naar een
gymzaal (bij de vlieger in Rokkeveen). Het was er heel smerig, snel last van wratten
en zo (klinkt vies, is waar).
 Basketbalveld met net.
 Basketbalvelden goed afmeten. Zalen vernieuwen (qua uiterlijk).
 Basketbalwedstrijden!
 Beschikbaarheid en vooral de prijzen. Het huren van de sportzalen voor sportclubs is
extreem hoog in Zoetermeer. Hierdoor is de contributie ook veel hoger dan in de rest
van het land!
 Beter onderhouden schoner en netter.
 Beter tijdsindeling in de accommodaties.
 Betere afgescheiden douche gebieden, schonere gymzalen.
 Betere en meer toiletten en meer spiegels in de kleedkamer.
 Betere kleedkamers.
 Betere schoonmaak en het herstel van kapotte spullen.
 Betere toegankelijkheid.
 Betere voorzieningen voor turnlessen.
 Betere zalen, lagere kosten voor de zalen. Mooie sporthal bij ZKV de Meervogels
 Betere zalen, zeker nu Olympus weg gaat. Zalen in Noordhove en dergelijke zijn te
klein
 Dat er meer komen.
 Dat het voor jong en oud moet zijn en niet alleen voor 16+ of 18+.
 Dat je ook binnen kan sporten.
 Dat ze meer gratis activiteiten hebben waardoor jongeren elkaar via daar weer
kunnen ontmoeten.
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Dat ze voor iedereen toegankelijk zijn en schoner.
De binnensportvoorzieningen hebben mij nooit getrokken. Ik sport liever buiten,
vandaar mijn gemiddelde cijfer.
De douches die zitten vol schimmel.
De gymattributen.
De gymzalen zijn erg vies. Zelf train ik in het Kwadrant theater wanneer ik daar sport
zit ik onder het stof. Er zijn te weinig sporthallen met een springvloer. Voor onze sport
(cheerleaden) is dit i.v.m. veiligheid een pre. Maar bij propatria geen plek voor ons. Dit
valt ook niet te financieren
De gymzalen zijn niet altijd goed en een turnhal lijkt me wel leuk want ik turn 12 uur
per week.
De hygiëne, de binnensportvoorzieningen lijken nooit schoon te zijn.
De hygiëne. De kleedkamers e.d. zijn vaak vies en onverzorgd.
De kwaliteit van het gebouw.
De materialen zijn allemaal verouderd/versleten.
De noordwesterhal is aan renovatie toe, misschien dat er aan zulke sportzaken meer
geld besteed kan worden.
De Noordwesterhal mag wel verbeterd worden
De prijs.
De promotie ervan, ik zou niet heel snel weten waar ze zitten.
De schoonmaak.
De spullen.
De zalen vernieuwen, de meeste zalen zijn oud.
Een binnenvoetbaldome.
Een goede turnhal.
Er kan (o.a. Vanuit de gemeente) meer worden gedaan aan het aanbod en de prijs
van sportvoorzieningen in Zoetermeer, bijvoorbeeld door het subsidiëren van
sportabonnementen in de stad. De voornaamste reden waarom ik niet sport bij een
vereniging is omdat het vrij duur is.
Er kan nooit een eigen vrijetijdsbesteding worden uitgevoerd op eigen wil.
Er kunnen bijvoorbeeld meer zalen komen voor meer sporten in Zoetermeer, zalen
om te huren voor een dag of twee?
Er kunnen meer zalen/buurthuizen komen.
Er moet een zwembad worden geopend!
Er moeten er meer komen waar je naar binnen kan.
Er moeten meer activiteiten komen waar jongeren mee aan kan doen.
Er moeten meer drinkvoorzieningen komen.
Er moeten veel meer binnensportvoorzieningen komen.
Er mogen er meer komen..
Er zijn er te weinig.
Er zijn geen zalen in mijn buurt dat ik weet.
Er zijn heel veel kleine zalen. In plaats daarvan zouden er beter een aantal grote
zalen kunnen zijn, die bijvoorbeeld voor korfbal-, handbal- en zaalvoetbalwedstrijden
kunnen worden gebruikt. Ook zijn de vloeren in veel zalen niet zo goed.
Er zijn misschien wel veel binnensportvoorzieningen, maar vaak zijn deze ook prijzig
om hierin te mogen sporten waardoor ik er vanaf kijk.
Er zijn wel genoeg binnensportvoorzieningen, maar de kwaliteit is niet geweldig,
bijvoorbeeld te weinig geld voor nieuwe spullen.
Evenementen organiseren en duidelijk adverteren daarvoor.
Goed voorziene turnzaal.
Goedkoper en gevarieerder.
Goedkoper, meer jongerengroepen maken. Als ik nu wil gaan sporten kom ik 9 van de
10 keer in een groep met mensen die 20 tot 30 jaar ouder zijn dan ik.
Goedkoper.
Groter en betere kleedkamers.
Groter.
Groter.
Grotere ruimtes.
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Het animo ligt te laag voor de meeste mensen.
Het is allemaal achterhaald helemaal de Noordwesterhal.
Het is niet altijd even schoon of goed beveiligd.
Het is vaak van binnen met rare teksten op de muren beklad.
Het is veelal oud en vies.
Het kan allemaal wat frisser.
Het kan wat groter zijn om meer dingen te doen.
Het Kwadant theater mag blijven.
Het moet wat schoner gehouden worden. Voornamelijk de vloer en kleedkamers.
Het verzorgen ervan mag wel iets meer schoner zijn.
Het zijn er best weinig voor school moet ik bijvoorbeeld voor buitengym 30 min heen
en 30 min terug fietsen voor buitengym.
Het zijn oude gebouwen, en of de douches wel helemaal sanitair zijn is altijd de vraag
geweest toen ik nog op school zat. Diefstalveiligheid is ook niet helemaal, sinds
allerlei soorten mensen gebruikmaken van deze gebouwen (publieke gymzalen).
Hogere hallen.
Hogere klasse laten spelen.
Hygiëne en onderhoud!
Hygiëne!
Iets meer in de buurt van Oosterheem en een volleybalveld bijvoorbeeld in de buurt.
Ik geef dansles bij de vereniging CGV Zoetermeer en heb gemerkt dat bijna alle
gymzalen een heel gladde vloer hebben. Dit is bij sporten als dans en turnen erg
gevaarlijk.
Ik vindt dat ze meer van de soort gymzalen moeten open houden voor kinderen zodat
ze daar kunnen basketballen etc.
Ik zou het fijn vinden als er meer vrije inloophallen kunnen komen. Om samen met
mijn vrienden te basketballen.
Ik zou niet weten waar ze zijn.
In de Olympus beter sanitair en schonere zaal.
In de Olympus zijn de kleedkamers altijd vies en er is geen gelegenheid voor
toeschouwers om gezellig kopje thee te drinken.
In de Wijk Oosterheem mis ik iets van een tennishal.
In de winter moet het vaak open zijn voor jongeren. Wel onder toezicht.
Investeren in bestaande sportvoorzieningen in plaats van de ontwikkeling van nieuwe
sportvoorzieningen. Is geen probleem mee.
Kleedkamers.
Kwaliteit materiaal.
Kwaliteit.
Maak het gratis.
Maak het vaker schoon!
Mee sportgelegenheden (meer plekken).
Meer aanbod
Meer aanbod van diverse sporten. Tevens met name meer aanbod voor de
gehandicaptensport of het aangepast sporten. Juist deze doelgroep heeft veel baat bij
bewegen en hebben een sportvereniging in de buurt nodig, omdat zij al meer tijd kwijt
zijn met het omkleden e.d. voordat de sport uitgevoerd kan worden.
Meer activiteiten mogelijk.
Meer activiteiten voor elke leeftijd.
Meer activiteiten. Het gedrag van kinderen die daar komen mag veranderd worden.
Meer bekendheid voor sporten die er speciaal zijn voor mindervaliden jongeren zoals
G-Volleybal.
Meer bekendheid.
Meer binnen sporten geven.
Meer binnensportvoorzieningen want er zijn er niet zo veel.
Meer binnensportvoorzieningen.
Meer bokszakken bij kickboksvereniging.
Meer georganiseerde dingen.
Meer gymspullen.
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Meer gymzalen.
Meer hockeyzalen..
Meer in Oosterheem.
Meer in Rokkeveen.
Meer informatie geven over de activiteiten.
Meer informatie over de verschillende binnensportvoorzieningen.
Meer keus in verenigingen en activiteiten en zo ook meer faciliteiten.
Meer licht en groter en wat meer buiten.
Meer locaties! Ik geef bij Propatria Zoetermeer les maar ik zit noodgedwongen in een
recreatieruimte omdat er geen sportzalen beschikbaar zijn! Voorbeeld: in Palenstein
en het dorp zijn de laatste jaren zo en zo 5 zalen (Rakkerveld, Beekstraat,
Schoolstraat, Osylaan, Van Diestlaan) gesloopt en daar is één Castellum voor terug
gekomen!
Meer moeilijke en leuke gymactiviteiten.
Meer mogelijkheid voor zaalvoetbal, omdat in de winter door slecht weer de velden
vaak afgekeurd worden.
Meer netheid en kleur.
Meer openbare binnensporthallen.
Meer reclame maken erover, hoor het via via wat er te doen is.
Meer soorten sporten niet alleen rennen of voetballen.
Meer sporthallen maken
Meer sporthallen maken voor sporten in de winter (zaalhockey).
Meer sporthallen voor sportverenigingen. Bv een sporthal voor op het gras veld naast
de korfbalvereniging De Meervogels. Zo dat er minder gedoe is met de huur en ruimte
van alle zalen die er in Zoetermeer zijn.
Meer sportzalen.
Meer squash.
Meer tijd om banen te zwemmen in het zwembad. En om meerdere teams voor
mensen boven de 18 te hebben.
Meer toegang tot gebruiksvoorwerpen.
Meer toegang voor openlijk gebied.
Meer toernooien houden en meer organiseren.
Meer toestellen.
Meer voetbal parken rond de Leyens/Stadshart.
Meer voorzieningen.
Meer waterglijbanen.
Meer zalen met vrije tijd springen en gymmen etc.
Meer zalen voor mensen die niet op een sport zitten.
Meer zalen voor voetbal zodat als het regent je daar in je vrije tijd kan voetballen.
Meer zalen voor volleybal/basketbal en ook een sporthal waar je gratis binnen kan
sporten (soort gymzaal).
Meerdere activiteiten etc. (voetbal, hockey, basketbal toernooi).
Meerdere binnensportvoorzieningen in Zoetermeer.
Met de hockeywinterstop en als ze dan de zaal in gaan zijn er minder goede zalen bij
en ook minder goede attributen dat is jammer en bij gym is er bijna nooit iets nieuws
(aan attributen) dus moeten we roeien met de riemen die we hebben.
Met de zaalhockey is er maar een goede zaal en dat is de Olympus, de andere zalen
zijn erg oud en ze stinken soms nogal. In de winter is het in de zaal soms alsnog
koud.
Minder muf.
Misschien een idee om in de wijk Noordhove een fitnesscentrum te plaatsen.
Misschien voor grote sportverenigingen als DSO dat er meer binnen kan worden
getraind zodat er meer trainingsruimte is en elk team meer tijd heeft om te trainen.
Moderner en veiliger.
Moderner maken zoals in Oosterheem
Moderner maken, leuker inrichten.
Modernere sportzalen en beter onderhoud.
Niet veel maar meer apparatuur zou leuk zijn.
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Nieuw en fris.
Nieuwe basketbalgoals.
Nieuwe Ilionhal via gemeente geld financieren.
Nieuwere materialen.
Noordwesterhal: ruimte voor tribune.
Onderhoud kan beter.
Opknapbeurt. Nauwelijks iets veranderd sinds ik op de basisschool zat en moest
gymmen in die zalen.
Oude troep weg en alles vervangen wat oud is.
Parkour Disciplines mag van mij een eigen zaal krijgen.
Persoonlijk hockey ik in de winter binnen, en vaak tref ik een binnensportvoorziening
rommelig (troep op de grond, overvolle prullenbakken, etc.).
Prijzen, fitness voor mensen vanaf 14 met dezelfde prijzen en zonder begeleider.
Sanitair.
Schoner en groter.
Schoner, vaker bijgehouden etc.
Schonere kleedkamers.
Schoonmaken.
Service.
Sommige gymzalen zien er een beetje vervallen uit, dit kan beter denk ik.
Sommige wijken hebben niets, anderen hebben er veel.
Te weinig faciliteiten.
Toegankelijker en laagdrempeliger om een zaal te huren.
Toegankelijker voor iedereen.
Toegankelijker, nu kan je er eigenlijk alleen heen als je bij een club of vereniging zit
maar het is bijvoorbeeld ook leuk als je er zelf met wat vrienden heen kan om bv te
gaan basketballen.
Toegankelijker.
Veel meer dingen voor jongeren die bijvoorbeeld meer willen sporten maar niet weten
hoe ze moeten beginnen of jongeren die geen motivatie hebben.
Veel meer en veel schonere zalen.
Veel sportzalen zijn verouderd en slecht onderhouden.
Veiliger.
Vernieuwen. Gymzalen voor basisscholieren zijn compleet achterhaald.
Verzorging en de voorzieningen zijn erg achteruit gegaan.
Wat makkelijker te bereiken.
Wat meer er zijn er niet zo veel.
Ze zijn zover ik weet vrij verouderd dus zijn weer aan opknapping toe.
Zelf zou ik een zaal met parketvloer willen vanwege kunstrolschaatsen en die zijn er
niet.
Zijn zo saai, is altijd je komt binnen en je denkt hoort dit ergens bij. Je zou een bordje
moeten ophangen dat het van de gemeente is.
Zorg dat het schoner is!
Zorg ervoor dat het voor jongeren toegankelijk om hun sport talenten te ontwikkelen
zonder (hoge) kosten. Ik ben bijvoorbeeld zelf een (break)danser en daarvoor vaak
naar Rotterdam, Den Haag en Delft gereisd.

Vraag 159. Wat kan er volgens jou aan de buitensportvoorzieningen in Zoetermeer
worden verbeterd?
 Aanleg van hybridesportvoorzieningen
 Als er meer nette velden of basketbalvelden kunnen komen met netjes aan de
baskets. Dan ben ik helemaal blij.
 Architecturale stijl is heel slecht voor freerunning en parcours, i.t.t. E.g. Parijs, London,
Kinshasa, New York, Tokyo, Beijing, Brussel, Berlijn, Antwerpen, sommige wijken van
den haag, etc. - maar uiteraard kan zijn die gebouwen toch al gebouwd, dus maken
ze uitermate weinig kans te worden herbouwd.
 Basketbalveld met netjes.
 Beter afgeschermd.
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Beter onderhoud.
Beter onderhouden.
Beter onderhouden.
Beter onderhouden, meer op mensen tussen de 14-22 richten.
Beter opruimen van afval en glas.
Beter schoongemaakt te worden.
Betere grasvelden.
Betere paden, geen hondenpoep op het gras in de parken.
Betere ruiterpaden, en meer open sport plekken zoals bij het Keerpunt (het park
erachter).
Betere voetbalvelden en basketbalvelden.
Bij FC Zoetermeer betere velden Cruijffveld Meerzicht: verlichting.
Bij mijn huis een pannaveld.
Bij sommige voorzieningen zijn de kleedkamers heel slecht onderhouden.
Bijv. openbare (kleine) hardloopbaan / volleybal veld.
Contributie hoog, doordat gemeente veel huur vraagt ook voor winterperiode.
Dat alles wat netter is.
Dat het er netjes en vriendelijk uitziet.
Dat we niet worden weggestuurd.
De grasvelden moeten beter onderhouden worden.
De hoeveelheid en openheid.
De kleedkamers waren niet schoon.
De meeste zijn veel te afgelegen.
De natuur kan wel wat beter onderhouden worden en de grote groepen wielrenners
moet iets aan gedaan worden.
De sportvelden van SV Phoenix zouden vernieuwd moeten worden en bij
verschillende grasvelden in de wijken zouden er (vernieuwde) voetbalgoals geplaatst
kunnen worden.
De toegankelijkheid: kennis waar en wat je kan doen.
De velden (plekken voor buitensport) kunnen wel een beetje beter worden
onderhouden.
De voedbalveldjes zijn bijna altijd vol.
De voetbalclubs zijn altijd dicht tot 5 uur half 6 dus moet je onder het hek door om te
kunnen voetballen.
Doordat het buiten is en niet afgesloten maar openbaar moet zijn, wordt er veel
vernield door de wat oudere jongeren die dat leuk vinden. Daardoor kunnen
bijvoorbeeld bij de skatebaan Inline niet door gaan en dat is zeker zonde!
DWO heeft slechte velden. Die van DSO en FC Zoetermeer zijn veel beter.
Meerdere kunstgras veldjes in de wijken met echte voetbaldoelen
Een skatebaan er is er een bij de Driesprong maar die is te glad daar kan je bijna niet
op skaten als er een van beton zou komen of van steen dan is dat wel beter en er is
maar een skatebaan in Zoetermeer in Leidschenveen is ook een nieuwe skate baan
die is mooi en goed.
Er bestaan buitenfitness, kijk op Madbarz voor meer informatie.
Er kunnen meer openbare (gratis) sportvelden komen. Ook meer tennisvelden enz.
Er moeten er meer komen en het moet bekender worden.
Er moeten meer van die fitnessparkjes in Zoetermeer komen.
Er mogen er meer komen.
Er mogen wel meer sportvelden.
Er zijn veel te weinig mogelijkheden voor buitensportvoorzieningen in de stad.
Bijvoorbeeld voetbalveldjes zijn er nauwelijks en ik moest vroeger toen ik behoefte
had om op straat te voetballen vaak een heel stuk fietsen om te voetballen.
Er zijn weinig voorzieningen.
Geen dubbele functies waar dat niet hoort. Een crossbaan hoort niet op het
middenterrein van een skeelerbaan.
Geen idee, het wordt of niet gebruikt of gesloopt door vandalisme
Grasvelden zijn knollenvelden en staan vaak onder water.
Het onderhoud van de banen en velden (toestellen).
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Het tennisveld in Binnenpark is vaak vol. Een extra tennisveld rond het centrum zou
leuk zijn. Wellicht dat het veld wanneer gelegen in het centrum, Zoetermeer ook als
sportieve stad profileert.
Honden moeten niet meer poepen op stenen.
Ik heb een enorm veld achter mijn huis, waar geen goals staan. Op het plaatsje
daarnaast staat een toestel met basketbal en voetbal in een. Dit vind ik erg onhandig,
want de basketballers kunnen nooit basketballen wanneer de voetballers bezig zijn en
omgekeerd. Verder zijn alle buitensportparken ver van mijn huis gelegen, dit kan ook
worden verbeterd.
Ik heb het idee dat deze er amper zijn en dat wanneer deze er zijn ze niet goed
onderhouden worden.
Ik kom er niet veel, ik sport op mezelf of met vrienden, geen idee dus.
Ik weet alleen maar sportvelden voor voetbalclubs in Zoetermeer, omdat daar vroeger
sportdagen georganiseerd werden.
In de zomer meer activiteiten organiseren.
In het van Tuyllpark minder konijnenpoep op de banen.
In mijn woonomgeving is weinig mogelijkheid tot voetballen. Er is één veldje met
doeltjes, maar de doeltjes zijn veel te klein.
In Oosterheem mis ik een tennisvereniging.
In Seghweart is er geen één.
Is een beetje een rommeltje, sommige dingen moeten vervangen worden, zoals
doelen.
Er is bijna niks te doen dus misschien meer voetbalvelden of open tennisbanen
Kunstgrasvelden.
Jullie vermoorden alle buitengelegenheden dus er is niet zoveel meer in Zoetermeer.
Maak het mooier en gezelliger.
Makkelijke openingen.
Meer aandacht voor sporten zoals bmx/trials - plaatsen waar mensen hun eigen
invulling kunnen geven aan de sportomgeving i.p.v. Gemeenschappelijke fitness
spullen en voetbalveldjes - die hebben wel al voldoende.
Meer activiteiten.
Meer activiteiten.
Meer activiteiten.
Meer activiteiten buiten.
Meer activiteiten voor elke leeftijd.
Meer basketbalvelden.
Meer basketbal.
Meer beschikbaar maken want deze zijn er bijna niet In Oosterheem zijn slechts
enkele trapveldjes te vinden maar de meeste liggen vol met poep. Veel veldjes zijn
met asfalt, nog geen gelegenheid kunnen vinden om te tafeltennissen in Oosterheem,
geen parkjes om buiten te zitten aan een veldje.
Meer bij het centrum (bij stadshart / centrum west / deel van de Voorweg).
Meer bootcamp workout plekken.
Meer buiten en binnen..
Meer buitensportvoorzieningen.
Meer buitensportvoorzieningen aanleggen.
Meer dure spullen
Meer en duidelijker dingen organiseren.
Meer en verbeterde voorzieningen in Rokkeveen. Alles wat er al staat is flink
verouderd. De voetbalveldjes vooral.
Meer faciliteiten.
Meer fitnessapparaten buiten, tafeltennistafels.
Meer fitnessapparaten en meer sportvelden.
Meer geld naar voetbalclubs de velden zijn slecht.
Meer georganiseerd op die buitensportvoorzieningen.
Meer goede voetbalveldjes met goaltjes er bij.
Meer grasveldjes.
Meer gratis toegankelijke velden, voetbal, tennis, skatebaan, fitnessaparaten etc.

35

















































Meer in de Leyens.
Meer informatie erover geven aan de jongeren.
Meer informatie over deze activiteiten en voorzieningen. Meerdere plaatsen met
buitensportvoorzieningen en minder verstopt.
Meer kunstgras gebruiken.
Meer kunstgrasveldjes.
Meer kunstgrasvelden in woonwijken als de Leyens want hier is alleen maar alles
normaal gras.
Meer materiaal.
Meer mogelijkheden.
Meer oefentoestellen.
Meer onderhouden veldjes.
Meer openbare sportvelden, zoals voetbalvelden en basketbalvelden.
Meer openbare tennisvelden.
Meer openbare voorzingen in de buurt.
Meer pannaveldjes.
Meer parken die geschikt zijn voor sporten zoals fietsen, hardlopen, skateboarden.
Meer plekken om te kunnen voetballen, basketballen etc.
Meer skatebanen of een grote skatebaan in Buytenwegh.
Meer skateparken en nog een skatebaan bijvoorbeeld.
Meer sporten en bij voetbalverenigingen een dak zodat je niet nat wordt.
Meer sporttoestellen.
Meer sporttoestellen.
Meer sporttoestellen buiten in bv. Parken of in de buurt van het Noord AA waar veel
gesport wordt om de jeugd aan te moedigen.
Meer sportvelden aanleggen, en niet ondermaatse sportvelden maar van kwaliteit
waar het ook fijn is om te sporten. Bijvoorbeeld Johan Cruijff veldjes,
kunstgrasveldjes, omheinde veldjes. Als je bijvoorbeeld in Seghwaert wilt voetballen
buiten zijn hier maar weinig plekken voor en deze plekken zien er ook niet uit.
Meer sportvelden met volleybal net en voetbaldoelen.
Meer sportvelden.
Meer sportveldjes.
Meer trapveldjes.
Meer trapveldjes.
Meer voetbalvelden.
Meer voetbalvelden.
Meer voetbalvelden met doelen.
Meer voetbalveldjes.
Meer voetbalveldjes afgezonderd van hondenuitlaatplekken en speeltoestellen voor
kleine kinderen.
Meer voorzieningen.
Meer voorzieningen.
Meer voorzieningen bouwen. Op een meer logische plek neer zetten.
Meer voorzieningen moeten er komen.
Meer zalen.
Meer/uitgebreide skatebanen.
Mij lijkt het leuk als er meer fitnessapparaten komen of meer voetbal/basketbalvelden
Minder geld naar de voetbalverenigingen en meer naar basketbal.
Minder groffe mensen.
Minder kapot, meer plekken, veiliger "dus geen natte bladeren en takjes op een
skatebaan."
Minder overlast.
Minder prijzig.
Natuurgebieden mogen meer wilde natuur hebben, om wandelen leuker te maken.
Meer plekken om te voetballen zonder dat er huizen, dik struikgewas of een
parkeerplaats achter het voetbalgoal staat. Dit is namelijk onprettig voor zowel
jongeren die willen voetballen als de buurt, aangezien elke bal die over het goal gaat
voor overlast kan zorgen. Vandalisme moet harder worden aangepakt en de schade
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sneller worden hersteld. Vooral rond de jaarwisseling zijn sportplekken vaak het
slachtoffer van illegaal vuurwerk, met kapotte voetbalgoals en kraters in het veld als
gevolg.
Nog meer voorzieningen, er zijn vaak groepen "oudere jongeren" die veldjes
"claimen". Daar wil je dan niet graag heen.
Nou ze willen het gras veld aan de overkant weghalen terwijl daar heel veel kinderen
voetballen.
Ook kunstgrasvelden maken want als het dan regent, kan je gewoon voetballen en op
normaal gras is dat niet leuk.
Skatebanen kunnen uitgebreid/vernieuwd worden.
Slechte velden FC Zoetermeer.
Soms de voorzieningen vervangen zodat ze niet te oud worden.
Sportvelden meer openstellen.
Te weinig openbare sportvelden (Cruyff courts etc.).
Veel meer veldjes om bijv. Op te voetballen. In Rokkeveen kunnen we niet eens
normaal voetballen zomers. Dan moeten we met een groep over het hek klimmen bij
FC Zoetermeer, omdat er geen andere goede velden/trapveldjes zijn.
Veiliger en nieuwer en schoner.
Veiliger en schoner.
Verlichting in de avond.
Voetbaldoelen. Gras vaker maaien bij voetbalveldjes.
Voetbalgoals bij mijn wijk dan, want 20 a 25 minuten fietsen is er wel een vereniging
maar verder niks, of gewoon een voetbalkooi.
Waar zijn ze, waar kan ik buiten een balletje trappen met mijn vrienden dat niet op
een veldje is dat vol ligt met hondenpoep.
Wandelgebied.
Wat leukere speelvelden en oefenapparaten.
Wat meer aanleggen want op de ene plek zit het er vol mee en de andere plek is er
helemaal niks. Ik moet vijf minuten fietsen om naar een buitensportvoorziening en dat
is een speeltuin voor peuters.
Wat meer geld uitgeven alles ziet er zo goedkoop uit.
Wat meer velden en plekken waar jongeren kunnen zitten zonder dat andere mensen
daar last van hebben.
Weinig open banen (tennis bijvoorbeeld).
Wellicht meer locaties om hard te lopen. Wellicht een hardloopbaan extra?
Ze zitten voornamelijk in uithoeken.
Zitplaatsen om te kijken (bedekt).
Zorgen dat het water beter wegloopt op banen.

Vraag 161. Wat kan er volgens jou aan de zwembaden in Zoetermeer worden verbeterd?
 Aangezien alle meren elke zomer vol zitten met algen, mogen er wel wat meer
buitenluchtzwembaden zijn.
 Aangezien bijna alle zwembaden weg zijn is er zowat niks meer te doen en is dit heel
jammer.
 Aangezien het Keerpunt gesloten is, lijkt het me een goed idee om weer een
openbaar recreatief zwembad te openen.
 Aantrekkelijker maken voor jongeren. Eventueel het Keerpunt weer openen (wel
verbeterd uiteraard!).
 Aantrekkelijker maken voor kinderen én volwassenen, activiteiten organiseren, grotere
zwembaden.
 Aantrekkelijker maken voor recreatie zwemmen. Denk aan glijbanen enz.
 Aantrekkelijker voor jongeren.
 Al jaren afgesloten dus geen aanpassen.
 Alleen de Veur is er dat vind ik zeer weinig veel te weinig want het is daar altijd veel te
druk.
 Alleen Muldersport dus te weinig.
 Alles wordt gesloten, geen fatsoenlijk buitenzwembad meer.
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Alles, op dit moment zijn de zwembaden, als het al meervoud is want ik ken alleen het
Keerpunt, om te huilen.
Als er een open zou zijn zou dat handig zijn.
Aqua park t Keerpunt heropenen.
Aquapark Keerpunt terugbrengen naar hoe het was.
Aquapark Keerpunt.
Beperkte mogelijkheid tot vrij zwemmen (enkel laat op de avond of vroeg in de
ochtend).
Bereikbaarheid en de voorzieningen.
Beter bereikbaar of misschien een zwembad er uit. Keerpunt was goede locatie.
Beter buitenbad, dat die er nu niet is, is te belachelijk voor woorden.
Beter hygiënisch neem een voorbeeld aan het keerpunt dat is geen gezond chloor
water.
Beter recreatie bad.
Beter schoonmaken!
Beter zwembad zou erg prettig zijn
Betere (meer/langere) openingstijden.
Betere bereikbaarheid voor de zwembaden, zoals bushaltes vlakbij een zwembad.
Betere buitenbaden.
Betere hygiëne.
Betere openingstijden.
Betere tijden vrij zwemmen zomers buitenbad.
Betere zwembaden zowel binnen als buiten
Binnenbaden moeten meer geopend worden.
Binnenzwembad open in Oosterheem, bij het buitenbad het gras goed verzorgen
zodat er meer zitplek is op het gras.
Binnenzwembad.
Breng het Keerpunt terug! Onwijze teleurstelling dat het gesloten is.
Buiten zwembad is belangrijk in de zomer.
Buitenbad en recreatiebad (dus niet alleen saai banen zwemmen) is nodig in zon
grote stad.
Buitenbad moet er komen, is er nu niet.
Buitenbad moet er zijn in Zoetermeer.
Buitenbad openstellen!
Buitenbad, zwembad wat vaker open is, zwembaden met duikplanken, glijbanen enz.
Buitenbaden meer recreatieve gelegenheden met schoon water.
Buitenzwembad met veel glijbanen.
Buitenzwembad moet geopend worden.
Buitenzwembad.
Buitenzwembaden en een binnenzwembad zoals het Hofbad.
Chaos rond Aquapark Keerpunt hard aanpakken. Als ik de geruchten mag geloven
gebeurden er tot enkele maanden geleden zwembad onwaardige dingen in het
binnengedeelte, dat moeten we zeker bij het enige volwaardige zwembad van
Zoetermeer niet willen.
Dat bijvoorbeeld ‘t Keerpunt terug komt, zodat we niet alleen maar baantjes moeten
zwemmen, maar ook gewoon lol kunnen hebben.
Dat er een binnen zwembad is.
Dat er een groot openlucht zwembad is en dat het Keerpunt weer een normaal
zwembad word.
Dat er één zwembad is.
Dat er een zwembad komt.
Dat er geen mensen meer in pissen.
Dat er geen zwembaden zijn.
Dat er gewoon een gewoon gemeente bad komt die in het weekend gewoon open is.
Dat er ook binnen zwembaden komen en dan niet alleen met baantjestrekken maar
met vrij zwemmen.
Dat er ook vrouwendagen worden georganiseerd.
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Dat er überhaupt een zwembad komt. Niet alleen een buitenzwembad die heel soms
open gaat.
Dat er weer een buitenzwembad komt.
Dat het binnen zwembad van het Keerpunt weer opengaat, we hebben nu geen enkel
echt recreatie zwembad in Zoetermeer, behalve de Veur maar dat is een klein
zwembad en thats it. Vroeger zwom ik altijd met mijn vader bij het Keerpunt en nu
zwem ik eigenlijk nooit meer doordat het Keerpunt dicht is, en zo zijn er velen die er
zo over denken en doen.
Dat het Keerpunt weer open gaat in de zomer. Belachelijk dat een stad als
Zoetermeer niet eens een fatsoenlijk buiten zwembad heeft!
Dat het leuker wordt, een soort van recreatief zwembad ofzo iets.
Dat het zwembad open gaat.
Dat je weer vrij kan zwemmen binnen en buiten.
Dat recreatiezwembaden ruimen worden en met meer speelgoed en glijbanen en zo.
Dat ze er komen er zijn er wel maar dat is alleen voor a b c zwemmen of bij
sportclubs.
Dat ze moderner worden.
Dat ze moderner worden.
Dat ze open gaan (Het Keerpunt bv).
Dat ze open gaan voor vrijetijdsbesteding en sportactiviteiten.
Dat ze open gaan.
Dat ze open moeten gaan.
Dat ze open zijn, duikplanken.
Dat ze weer open gaan.
Dat ze weer open gaan.
Dat zwembad het Keerpunt open gaat. En dat mensen gewoon kunnen zwemmen.!
De enige die er was (Keerpunt) is dicht? Open? Dicht? Open? ... Doe dat nou maar
gewoon weer open ik kwam daar bijna elke week tot het steeds duurder werd.
De enige is t Keerpunt en dat is vervallen en niet altijd voor recreatie open.
De financiële ellende bij het Keerpunt oplossen.
De gemeente Zoetermeer mag meer aandacht besteden aan de zwembaden in
Zoetermeer. Dit gebeurd naar mijn mening onvoldoende.
De grootte en niet alleen dat je baantjes kunt trekken maar ook andere dingen kunt
doen.
De hoeveelheid zwembaden, (aangezien het Keerpunt nu gesloten is) de activiteiten
die je kunt doen in het zwembad.(glijbanen, duikplanken etc.)
De hygiëne en de tijden veranderen. Ook zijn de zwembanen nogal saai hier in
Zoetermeer.
De hygiëne, grotere baden.
De mogelijkheid tot recreatief zwemmen is nu bijna onmogelijk!
De openingstijden & prijs.
De openingstijden veranderen. Gewoon openen van bijvoorbeeld 10 tot 6. Niet 2 uur
open en dan een uur dicht dan 3 uur op dan 2 uur dicht. Dat buitenbad flink
renoveren. Het buitenbad voor de duikplanken heropenen.
De overgang naar de zwembadenpas is sinds kort veranderd hierdoor is al het geld
van mijn oude pas komen te vervallen. Vieze paden bij de kleedkamers.
De paar zwembaden die we hebben zijn gigantisch vol. Ik heb een periode gehad dat
ik wou gaan zwemmen, maar na 3x ben ik hier vanaf gaan zien.
De recreatie zwembaden zijn er niet.
De ruimte en de rommel.
De temperatuur, en het recreatie zwembad moet er weer komen!
De terugkeer van een soortgelijk Keerpunt zou een grote aanwinst zijn voor
Zoetermeer.
De tijden om baantjes te zwemmen. In Antwerpen kan je bijvoorbeeld elke werkdag
van 7 uur tot 22 uur zwemmen, maar in Zoetermeer ben je gebonden aan beperkte
tijden/dagen.
De toiletten.
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De Veur openbaar maken en het Keerpunt verbouwen zodat het weer "nieuw" is en
dus meer mensen aantrekt, onder andere mag het wel wat moderner, een schonere
uitstraling en wat meer glijbanen.
De zwembaden die er zijn open houden.
De zwembaden die er zijn, worden vooral gebruikt voor sport, maar niet voor
recreatie. Dit moet weer terug komen.
De zwembaden kunnen denk ik vaker open?
De zwembaden moeten blijven bestaan. En het Keerpunt moet terug komen.
De zwembaden moeten leuker zijn dan enkel alleen een bad en een kleine glijbaan.
Een zwembad moet een paradijs zijn. Veel glijbanen, groot bad, springplank,
wildwaterbaan, en iets dat het zwembad uniek maakt.
De zwembaden moeten worden verspreid. Ik moet helemaal naar de andere kant van
de stad fietsen om te zwemmen.
De zwembaden morgen meer worden ingericht op een plezierig dagje uit zwemmen
naar mijn mening.
De zwembaden zijn prima, ik vind echter het tarief te hoog.
De zwembaden zijn vol en het banenzwemmen is op onhandige tijden.
Dichterbij en groter.
Dit is een rare vraag want we hebben niet eens goed zwembad. Alleen de Veur maar
dat is alleen voor leszwemmen en ik heb al me diploma’s al dus als ik wil zwemmen,
moet ik altijd ergens anders heen. En we kunnen ook zwemmen in de Driesprong
maar dat is ook leszwemmen en als er vrij zwemmen is dan is het een stom zwembad
dus er moeten meer zwembaden komen en ze moeten leuk zijn of het Keerpunt moet
weer open.
Doe de Keerpunt weer open daar zijn glijbanen en iedereen mis dat in Zoetermeer,
meeste mensen gaan daardoor met hun kinderen naar zwembaden met glijbanen!
Doe er meer open.
Door er überhaupt zwembaden te bouwen.
Doorstart binnenzwembad.
Driesprong is echt veel te klein voor baantjes, Veur is wel oké. Keerpunt moet gewoon
weer open.
Duidelijkheid over het Keerpunt, een van de weinige plekken waar iedereen samen
kwam.
Duidelijkheid over het Keerpunt.
Duur, slecht toegankelijk voor recreatie en slecht gemarkeerd waardoor er geen winst
is, prijzen stijgen en meer zwembaden om zeep gebracht worden.
Een ander buiten glijbaan.
Een binnenbad, schone buitenbaden. Meer buitenbaden, betere ligplekken.
Een buiten zwembad ( Keerpunt!).
Een buitenzwembad en mooi binnen zwembad. Waar je gewoon in je vrijetijd heen
kan.
Een concept zoals het Keerpunt moet terug komen, zodat men recreatief kan
zwemmen.
Een echt zwembad met glijbanen en zo.
Een goed zwembad.
Een groot indoorzwembad met een glijbaan, waar men echt vertier kan hebben. Het
Keerpunt moet weer open, het is echt een groot gemis!
Een groot recreatie badmeer vrije zwemdagen.
Een groter en verwarmd zwembad voor recreatiezwemmers. Meerdere dagen
recreatiezwemmen. Meerdere dagen in de week recreatiezwemmen in alle seizoenen.
Verschillende dagen ingericht voor een specifieke doelgroep, maar minimaal 3 dagen
voor alle gasten. Een aparte ruimte voor kinderen van 0 t/m 7.
Een leuk zwembad met een recreatiebad en een wedstrijdbad en een glijbaan.
Een leuk zwembad waar je ieder weekend naar toe kan want dat mis ik echt in
Zoetermeer
Een leuker zwembad voor vrije tijd dat altijd open is, binnen en buiten en glijbanen.
Een leuker zwembad! De Driesprong en de Veur zijn niet leuk en saai.
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Een mooi zwembad met glijbanen en duikplanken(en misschien wildwaterbanen!). In
een best grote stad als Zoetermeer hoort toch echt wel een leuk zwembadparadijs
thuis!
Een mooi zwembad.
Een nieuw binnenzwembad bouwen.
Een nieuw zwembad waar het Keerpunt nu staat.
Een nieuwe leuke binnenzwembad. Zo een als het Keerpunt. De Driesprong en de
Veur zijn zwembaden met niks of alleen een duikplank. Dat is niet leuk.
Een normaal vrij zwembad.
Een openbaar/recreatiezwembad.
Een openlucht zwembad.
Een recreatiebad (zoals het Keerpunt dat was) zou fijn zijn, zeker in de zomer
Een recreatiebad met buitenbad voor in de warme zomer maanden zou erg prettig
zijn, zoals het Keerpunt voorheen.
Een recreatiebad zoals het Keerpunt.
Een recreatiebad.
Een recreatief zwembad openen. Aangezien het Keerpunt is gesloten door de
gemeente is er geen mogelijkheid meer om recreatief binnen te zwemmen. De
overige zwembaden in Zoetermeer zijn namelijk zeer beperkt open voor recreatie,
i.v.m. zwemlessen en trainingen voor o.a. waterpolo
Een schoon en verwarmd zwembad zou wel fijn zijn. Vooral een buitenbad is leuk
voor in de zomer
Een stad met zoveel inwoners die geen fatsoenlijk zwembad heeft. Als gemeente mag
je je schamen. Hoe heeft de gemeente ooit de beslissing kunnen nemen om het
Keerpunt weg te doen. En zie nu... Een verwaarloosd gebouw. Diep, diep triest. Ik
zwem elke maandag in de Driesprong. Ik doe daar aan trimzwemmen. U wilt niet
weten wat er daar op de bodem rondzweeft. Tampons, verband, haren noem maar
op. Het is eigenlijk te vies voor worden. Het water is veel te warm om een activiteit als
trimzwemmen in uit te oefenen. Maar bij gebrek aan beter, de Veur is namelijk geen
haar beter, moet je wel. Jaren achter elkaar trimzwemmen gedaan in het Keerpunt.
Een bad dat er voor gemaakt is, schoon, nette voorzieningen. En dat gooit de
gemeente weg? Had de Veur en de Driesprong gesloten en energie gestoken in het
Keerpunt. Eeuwig zonde...In plaats daarvan steekt de gemeente geld in iets als Dutch
Water Dreams. En zie daar ook dat is al maanden gesloten.
Een stad van meer dan 120.000 inwoners moet gewoon een recreatiezwembad
hebben en buitenbad. Ik vind dit een erg storend punt aan Zoetermeer.
Een veel leuker zwembad! Het keerpunt is dicht en dat is echt niet leuk!
Een vrijetijdszwembad voor de jeugd!
Een zoals het Hofbad in Nootdorp(Den Haag)
Een zwembad hebben
Een zwembad in Zoetermeer
Een zwembad met buitenbad en meer glijbanen
Een zwembad met glijbaan en zoals het oude Keerpunt was goed
Een zwembad open zoals het Keerpunt was.
Een zwembad openen met een buitenbad waar je gewoon vrij kan zwemmen.
Een zwembad wat groter opzetten, dat er ook een buitenplek is waar je kunt liggen of
zitten. Eventueel ook een buitenzwembad
Een zwembad zoals het Tikibad en wat meer zwembadglijbanen
Er is alleen een buitenbad in Zoetermeer en dat zegt genoeg
Er is er een en daar kun je niet vrij zwemmen o.i.d. De andere is gesloten. Sowieso is
twee veel te weinig.
Er is er geen een er moet ook een binnen zwembad komen
Er is er geen meer.
Er is er geen, dus bouw er weer een of doe het Keerpunt weer open want de eigenaar
van die sporthal is een oplichter
Er is er maar één waar ik vanaf weet en daar is het stikkend druk
Er is er maar één waar je alleen kunt leren zwemmen
Er is geen buitenbad dit is niet normaal voor zon grote gemeente
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Er is geen echt familiezwembad meer
Er is geen f*cking zwembad in heel Zoetermeer
Er is geen leuk buitenzwembad meer
Er is geen leuk groot zwembad
Er is geen leuk recreatiezwembad. Het keerpunt moet open of er moet een nieuw
zwembad komen of verbouwd worden.
Er is geen mooi zwembad in Zoetermeer. De zwembaden die er zijn, zijn niet leuk
voor jongeren
Er is geen openbare zwembad waar je kunt zwemmen, want het Keerpunt is er niet
meer
Er is geen recreatiebad voor de jongere jongeren meer, en het buitenbad van het
Keerpunt is vaak vervuild.
Er is geen recreatiebad, onbegrijpelijk voor zon grote stad.
Er is geen recreatief zwembad sinds het Keerpunt weg is, dat vind ik jammer
Er is geen recreatiezwembad
Er is geen zwembad niet om vrij te zwemmen! Een zwembad zou leuk zijn ja
Er is geen zwembad, die moet er wel komen.
Er is geeneens een goed recreatiezwembad. Daar moet echt wat aan gedaan worden!
Er is in Zoetermeer geen recreatief zwembad meer voor het hele jaar door.
Er is momenteel eigenlijk geen zwembad in Zoetermeer.
Er is niet echt meer een zwembad in Zoetermeer, sinds het Keerpunt failliet is
Er is niet eens een freaking zwembad en dat zou er wel moeten zijn!
Er is niet eens een zwembad voor vakanties.
Er is niet eens meer een zwembad in Zoetermeer. Alleen het buitenbad is nog soms
open als het goed is. Erg slecht.
Er is nogal wat onzekerheid over het buitenzwembad dus meer duidelijkheid
Er is te weinig mogelijkheid om vrij te zwemmen
Er is totaal geen zwembad voor kinderen en jongeren, voor in de zomer lekker te
zwemmen of zonnen. Zó zonde.
Er kan een nieuw zwembad komen
Er kan wel een recreatie zwembad bij, nadat het Keerpunt dicht ging is er geen meer
gekomen!
Er kunnen er meer komen en het kan gerenoveerd worden
Er kunnen er meer komen. En grotere
Er kunnen er misschien meer komen.
Er mag wel een leuke subtropische zwemparadijs komen
Er meer openstellen voor vrije tijd zwemmen met recreatie.
Er moet een 50 meter bad komen.
Er moet een groot zwembad komen voor recreatie zwemmen, het Keerpunt is een
groot gemis voor jongeren.
Er moet een groot zwembad voor publiek komen(Keerpunt)
Er moet een groot zwembad zijn, waar iedereen terecht kan. Er moet daar
banenzwemmen mogelijk zijn, maar ook meer ruimte voor recreatief zwemmen. Er is
nu bijvoorbeeld niet eens een zwembad met een glijbaan.
Er moet een hele mooie in Oosterheem komen vind ik met een mooie glijbaan wat we
al hadden meer dat zwembad is nu weg erg jammer!
Er moet een leuk zwembad komen waar je niet alleen baantjes kan trekken, maar ook
met een glijbaan, zoals het Keerpunt vroeger was. Verder moet het ook schoon zijn,
want het buitenbad van het Keerpunt is vaak erg onhygiënisch en duur.
Er moet een nieuw recreatiebad komen met glijbanen want die is er nog niet
Er moet een nieuw zwembad komen
Er moet iets komen zoals Keerpunt
Er moet meer gelegenheid komen voor recreatie zwemmen
Er moet weer een binnenbad komen die toegankelijk is voor iedereen net als het
Keerpunt
Er moet weer een Keerpunt komen met buitenbad en glijbaan en stroomversnelling
enz.!
Er moet weer een leuk vrijetijds zwembad komen nu het Keerpunt weg is.
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Er moet weer een recreatiebad komen zoals het Keerpunt, met goede openingstijden
en fatsoenlijke prijzen
Er moet weer een zwembad komen die voor iedereen toegankelijk is. Niet alleen voor
sport maar ook gewoon voor in de vrije tijd
Er moet weer is een zwembad komen net als Tikibad in Wassenaar.
Er moeten er meer bij of langer de tijd voor banentrekken. Nu kan ik 5 oudjes inhalen
in één baantje, dat zwemt niet lekker door.
Er moeten er meer komen
Er moeten er meer komen
Er moeten er meer komen er is namelijk maar één zwembad, de Fleur en dit
zwembad is ook nog klein dus moet je naar Leiden of Den Haag voor een zwembad.
Er moeten er meer komen i.v.m. Bereikbaarheid, er moeten grotere zwembaden
komen en ze meten eindelijk eens niet failliet gaan
Er moeten glijbanen komen want nu ga ik altijd ergens heen met glijbanen zoals het
Hofbad
Er moeten grotere zwembaden komen
Er moeten meer zwembaden en leukere zwembaden komen
Er moeten meer zwembaden komen. Vrij zwemmen moet ook terugkomen
Er moeten veel meer en grotere zwembaden komen
Er moeten veel meer zwembaden komen want we hebben er bijna geen
Er mogen er meer komen en dan met glijbanen
Er mogen er van mij wel meer zwembaden in de buurt van Oosterheem komen. Nu
het Keerpunt dicht is, is er niet echt meer iets in de buurt van Oosterheem, ik ken
alleen de windas verder.
Er mogen meer binnen zwembaden met leuke glijbanen en een leuk buitenbad
Er mogen meer zwembaden komen en wat mooiere zwembaden wat luxer
Er mogen meer zwembaden komen in Zoetermeer
Er wordt minder focus gelegd op ontspannings-zwemmen, vooral voor kinderen en
jongeren(er zijn dus niet veel dingen zoals glijbanen etc. Aanwezig)
Er zijn alleen les zwembaden
Er zijn alleen leszwembaden, en het enige goede recreatiezwembad is gesloten door
de gemeente. Ik moet drie kwartier reizen om een ander recreatiezwembad te vinden.
Ik ben zeer ontevreden over het feit dat het Keerpunt is gesloten.
Er zijn amper zwembaden, laten we daar iets aan gaan doen.
Er zijn bijna geen zwembaden en het Keerpunt is ook al dicht.
Er zijn er een aantal gesloten, en degene die er nog zijn, zijn niet zo leuk om voor je
lol heen te gaan om te gaan zwemmen. Dat zijn zwembaden voor lessen en als je dus
lekker een keer wilt gaan zwemmen, moet je al naar den haag ofzo.
Er zijn er geen die ik nu kan opnoemen
Er zijn er naar mijn idee niet genoeg
Er zijn er te weinig en voor vrij zwemmen zijn ze niet zo vaak open, vooral de Veur
waar ik dichtbij woon
Er zijn er te weinig!
Er zijn geen goede zwembaden sinds het keerpunt weg is
Er zijn geen recreatie zwembaden in Zoetermeer
Er zijn geen recreatieve zwembaden meer in Zoetermeer.
Er zijn geen tot weinig zwembaden in Zoetermeer waar er recreatief gezwommen kan
worden
Er zijn geen zwembaden dus maak zwembaden ofzo
Er zijn geen zwembaden in Zoetermeer er zouden wel een paar mogen komen
Er zijn geen zwembaden in Zoetermeer waar je vrij kan zwemmen of een
buitenzwembad heeft voor de zomer.
Er zijn geen zwembaden in Zoetermeer wat ik erg triest vind.
Er zijn geen zwembaden waar je nog voor je lol kunt zwemmen?
Er zijn geen zwembaden. Behalve de Veur maar dat is niet leuk
Er zijn heel weinig zwembaden in Zoetermeer
Er zijn heel weinig zwembaden van mij mogen er meer komen.
Er zijn helemaal geen vrije zwembaden meer, daarom ga ik altijd naar Leidscheveen.
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Er zijn nauwelijks zwembaden in de buurt
Er zijn niet heel veel goede zwembaden meer in Zoetermeer, dus misschien een paar
bij bouwen
Er zijn nu volgens mij geen zwembaden meer waar je kunt vrije tijd zwemmen, dat ik
best jammer. Daar moet volgens mij absoluut verandering in komen
Er zijn op dit moment geen goede zwembaden
Er zijn op dit moment geen leuke zwembaden voor recreatief gebruik
Er zijn op dit moment sowieso vrij weinig zwembaden open in Zoetermeer dus die
weer heropenen zou al een begin zijn.
Er zijn te weinig en vaak te duur of open op moeilijk in te plannen tijden.
Er zijn te weinig leuke zwembaden.er zijn voor jongeren te weinig zwem activiteiten!
Er zijn te weinig zwembaden in Zoetermeer
Er zijn weinig momenten dat je vrij kan zwemmen. Op de avond momenten is het
super druk en de ochtend momenten zijn onwijs vroeg. Er moet meer tijd vrij worden
gemaakt voor gewoon baantjes trekken.
Er zijn weinig voorzieningen voor recreatiezwemmen in Zoetermeer
Er zou voor vrijetijd zwemmen een echt goed en groot zwembad moeten worden
gebouwd. Er zouden een hoop jongeren en gezinnen op af komen.
Extra aanmaken, en een buitenzwembad.
Geen leuke zwembaden meer voor in de zomer. De enige leuke is helaas gesloten.
Geen recreatie bad
Geen variatie, te klein. Het Keerpunt was heel goed.
Glijbanen
Glijbanen, wildwater, groterebaden.
Goed zwembad, zowel binnen en buitenbad. Suggestie: Keerpunt weer herstellen als
volwaardig zwembad zowel buiten als binnen.
Gooi het Keerpunt weer open!
Graag een groot zwembad voor het hele gezin
Graag zoiets als het Keerpunt.
Groot recreatie bad
Groot recreatiezwembad
Groter
Groter en meer binnenzwembaden.
Groter en meer tijd voor vrij zwemmen
Groter en schoner
Groter en uitgebreider maken
Groter maken, warmer water
Groter meer activiteiten bv, glijbanen, stroomversnellingen, en golven
Groter meer glijbanen
Groter zwempark maken
Groter, meer glijbanen
Grotere glijbanen.
Grotere zwembaden en leukere.
Grotere zwembaden maken
Had het Keerpunt uitgebreid zodat het net zoals het Tikibad was. En nooit Dutch
Water Dreams moeten bouwen!
Heel veel mensen willen Keerpunt weer terug en het zou echt leuk zijn als het ook
waargemaakt zou kunnen worden.
Heel veel!
Heropenen van Keerpunt en buitenbad
Het "Keerpunt" is veel te lang gesloten, en is het enige zwembad in Zoetermeer voor
binnen en buiten zwemmen. Daar waar de recreatiezwemmen en banen zwemmen
goed samenkomt. Het onderhoud aan de zwembaden moet echt al jaren beter. En de
gemeente moet eens luisteren naar het eigen personeel, die komen met goede
voorstellen voor verbetering.
Het Aquapark Keerpunt zou wel weer eens open mogen
Het buitenbad is eentonig, het binnenbad is (voor zover ik weet) gesloten
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Het buitenbad van het Keerpunt moet weer open zoals het altijd geweest was. Ook
het vrij zwemmen, mag van mij ruimere tijden hebben. Hou de prijs toegankelijk voor
iedereen die wil komen.
Het enige zwembad wat bekend is voor mij in Zoetermeer is dicht. Naar mijn mening
ook afgelopen jaar in de zomer, in ieder geval wel binnen.
Het gedoe met het Keerpunt moet ophouden. Ik vond het vroeger een heel fijn
zwembad, en ik zou er ook graag weer (recreatief) naar toe gaan. Niet alleen in
vakanties.
Het grootste zwembad dat er was is failliet zo jammer
Het grote zwembad terug voor recreatiezwemmen!
Het hebben van een groot zwembad. De Veur heeft maar een bepaalde tijd baantjes
zwemmen. Keerpunt heeft alleen een buitenzwembad in de zomer. Ben nu verplicht
om te zwemmen in Alphen aan den Rijn.
Het is beschamend dat het Keerpunt is gesloten en Zoetermeer het nu moet doen met
enkele baden die niet veel meer dan baantjesbaden zijn van het niveau
schoolzwemmen en seniorenzwemmen. Een mooi bad als het Keerpunt te grabbel
gooien in plaats van uitzoeken waarom het haar potentie niet waarmaakt is mijns
inziens een zeer rare keuze. Had een restyling, rebranding (en dus advertising), en de
organisatie van de juiste randactiviteiten dit bad niet uit het slop kunnen trekken? Er is
niet commercieel genoeg gedacht, waardoor dit bad geen concurrentiepositie met
bijvoorbeeld een Tikibad aan kon gaan. Was dit anders gedaan had dit als
stadsvoorziening in de hele regio als budgetalternatief voor dergelijke commerciële
recreatiebaden op de markt gezet kunnen worden. Leuk voor de familie maar
betaalbaar. Gemiste kans.
Het is duur voor een kwalitatief minder zwembad. Dus goedkoper maken of het
zwembad opknappen dat je waar voor je geld krijgt
Het is een schande hoe het de afgelopen jaren is gegaan met het Keerpunt. Met mooi
weer maar hopen dat het weer eens open is. Elke zelf respecterende stad heeft
bepaalde basisvoorzieningen voor sport en recreatie en daar hoort een recreatief
(buiten)zwembad zeker bij.
Het is voor mij niet aantrekkelijk om er heen te gaan
Het is wel hygiënisch maar het Keerpunt mag van mij wel weer open
Het kan groter en mooier.
Het Keerpunt gewoon openen, en meer vrije tijd zwemmen
Het Keerpunt heropenen
Het Keerpunt is bijvoorbeeld nooit meer open en verder zijn er niet veel leuke
zwembaden.
Het Keerpunt is gesloten en is het enige (leuke) zwembad dat ik ken. Die moet weer
open.
Het Keerpunt is niet meer bereikbaar voor openbaar zwemmen (banenzwemmen
bijvoorbeeld) en is ( de laatste keer dat ik er was, zon half jaar geleden) buitengewoon
smerig. De Driesprong is vrij klein en dan blijft alleen de Veur nog over. Dit is niet echt
een zwembad waar je met (kleine) kinderen recreatief kan zwemmen, immers heb je
geen glijbaan, leuk baby bad of buitenbad met activiteiten. Ik vind dit echt nog een
verbeterpunt! Het Keerpunt moet terug!
Het Keerpunt is nu gesloten en dat vind ik jammer
Het Keerpunt is weg, dat is jammer.
Het Keerpunt kan weer geopend worden. Zoveel mooie herinneringen aan dat
zwembad en zoveel kinderen die dat nu moeten missen!
Het Keerpunt moet gehele jaar open zijn. In de zomer periode ook het
buitenzwembad.
Het Keerpunt moet terug
Het Keerpunt moet terug komen! Of gewoon een groot binnen- buitenzwembad.
Het Keerpunt moet terug naar zoals het vroeger was! Wat een ramp is het nu!
Het Keerpunt moet terug! Een behoorlijk buitenzwembad
Het Keerpunt moet weer geopend worden. Voor de rest liggen er wel zwembaden
maar niet in mijn buurt
Het Keerpunt moet weer open en het water moet schoner in bijv.
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Het Keerpunt moet weer open of er moet een ander bad komen waar je recreatie kan
zwemmen. Nu moet ik helemaal naar de gemeente Leiden. Of naar een andere
gemeente.
Het Keerpunt moet weer open voor recreatie zwemmen
Het Keerpunt moet weer open!
Het Keerpunt moet weer open, ook voor recreatie Het is het enige leuke zwembad in
Zoetermeer, en nu is het dicht
Het Keerpunt moet weer open.
Het Keerpunt open voor recreatie.
Het Keerpunt openen
Het Keerpunt openen of een nieuw recreatief zwembad aanleggen
Het Keerpunt openen.
Het Keerpunt renoveren/verbeteren. Het stinkt er bijna altijd, er zijn altijd klachten over
het water (na training pijn in ogen, jeuk etc.).
Het Keerpunt sluiten was een van de grootste blunders van de afgelopen jaren van de
gemeente. Gooi dan de driesprong dicht of de Veur.
Het Keerpunt voor de jongeren wat leuker maken en dus een snellere gelegenheid om
te willen komen en gebruik te maken van het zwembad zowel binnen als buiten
Het Keerpunt was super leuk nu het weg is zwem ik nooit meer en kan ik ook bijna
niet meer zwemmen ik ben het een beetje verleerd.
Het Keerpunt was vroeger heel leuk. Nu kan je er (geloof ik) niet meer recreatief
zwemmen. Als we weer een heel tof zwembad konden hebben zou Zoetermeer een
stuk gezelliger worden!
Het Keerpunt weer een familiezwembad maken i.p.v. een sauna. De Veur is echt een
wedstrijdbad, vind ik. En ik mis gewoon een leuk zwembad.
Het Keerpunt weer open
Het Keerpunt weer open want we hebben geen normaal zwembad waar je vrij kan
zwemmen
Het Keerpunt weer open, want nu is er geen leuk zwembad in de buurt (zoals het
Keerpunt was) en dat is heel jammer. Vooral in de zomer
Het Keerpunt weer openen
Het Keerpunt weer opknappen en weer geld in investeren om weer een leuke en
gezellig binnen- en buitenzwembad in Zoetermeer!
Het Keerpunt willen we terug. Golfslagbad en buitenbad.
Het Keerpunt.
Het Keerpunt. Recreatiezwemmen, glijbaan, buitenbad e.d.
Het Keerpunt: niet altijd even schoon, er zit te veel chloor in het water, de hokjes in de
grote kleedkamers zijn alleen maar onhandig omdat er geen ruimte meer is de Veur:
de gang van de grote kleedkamers naar het zwembad is meestal vies en er zitten ook
vaak kleedkamers op slot waardoor het druk is in de andere kleedkamers
Het moeten echt zwembaden gaan zijn waar je echt heen wilt. Zoals het Hofbad in
Den Haag. Er is in Zoetermeer eigenlijk alleen maar een buitenbad [Naar mijn weten]
in het Keerpunt. Dus dat er ook een binnenzwembad komt
Het moeten er meer zijn
Het openbare zwembad moet weer open
Het openen, er is alleen Dutch Water Dreams maar daar kan je niet zwemmen en het
Keerpunt is dicht
Het oude Keerpunt weer open
Het plas eruit en meer zwembaden want er zijn er maar twee en die zijn andere kant
van Zoetermeer
Het recreatiebad Keerpunt heropenen
Het weer openbaar maken met een paar leuke glijbanen en toegankelijk voor
iedereen. Zeker in de zomermaanden
Het zijn er te weinig
Het zijn er veel te weinig voor vermaak en ze zijn niet heel toegankelijk de enige echt
goede voor vermaak was die bij het van Tuyllpark maar die is failliet
Het zou fijn zijn als er een buitenzwembad komt
Het zou fijn zijn als het Keerpunt weer open kon gaan!
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Het zou leuk zijn als er een zwembad met attracties komt zoals glijbanen en
wildwaterbanen.
Het zou leuk zijn als er een zwembad zou zijn waar je vrij kan zwemmen.
Het zwembad is gesloten
Het zwembad is tegenwoordig meestal dicht en in de zomer was het met de grote
groepen jongeren die echt alleen maar aan het hangen waren ook niet echt prettig
Het zwembad weer open doen
Hey aqua Keerpunt is alleen in de zomer nog maar een paar dagen open. De andere
2 baden worden vooral gebruikt voor les zwemmen. Ik weet eigenlijk niet eens of je
hier wel vrij kunt zwemmen.
Hygiëne, vrij zwemmen, aantrekkelijkheid.
Hygiëne.
Iets als Keerpunt
Iets meer vrijetijdzembaden, en sportzwembaden zijn er genoeg
Ik ben er nooit
Ik ben nu 14, en heb mijn diploma’s al. Voor mensen van mijn leeftijd is er geen
mogelijkheid om af te koelen in de zomer, i.v.m. geen openbare zwembaden. De Veur
is bijvoorbeeld wel mooi, maar als ik daar niet naartoe kan, heeft het geen zin.
Daarom een laag cijfer. Maar dus ter conclusie: keerpunt moet weer open!
Ik ben persoonlijk geen fan van zwembaden, laat staan het zwembad in Zoetermeer.
Vies, niet onderhouden.
Ik heb geen idee hoe of waar ik in Zoetermeer kan zwemmen nu t Keerpunt niet meer
open is
Ik ken alleen het Keerpunt en dat is dicht
Ik ken allen de Veur maar die is niet heel bijzonder, ik vind het jammer dat het
Keerpunt er niet meer is daarom vind ik dat er weer zoiets als het Keerpunt zou
moeten komen
Ik ken er maar 2
Ik kom er niet meer sinds Keerpunt is gesloten
Ik kom nooit meer bij zwembaden sinds het Keerpunt gesloten is.
Ik mis een groot binnen en buiten zwembad voor Zoetermeer. Ik weet dat het er in het
verleden wel was, maar nu helaas niet meer. Lijkt mij vooral leuk voor in de toekomst
als ik kinderen mag krijgen!
Ik mis het Keerpunt.
Ik mis het Keerpunt. De andere baden zijn niet leuk voor recreatie zwemmen.
Ik vind het erg jammer dat het Keerpunt is gesloten en ik weet niet of er nog andere
zwembaden zijn in Zoetermeer
Ik vind het stom dat het Keerpunt, waar iedereen kon zwemmen weg is. De andere
twee grotere zwembaden zijn saai, te ver weg en hebben geen grote glijbaan.
Ik wist niet dat die open waren
Er zijn vrij weinig beschikbare zwembaden in Zoetermeer.
Ik zou graag een zwembad willen hebben waar je een aantal keer per week baantjes
kan trekken en in het weekend kan recreatie zwemmen. Vooral in de zomer mis ik een
leuk, gezellig zwembad in Zoetermeer.
Ik zou het grootser willen
Ik zou het leuk vinden als er een waterpark komt (binnen). Met uitdagende glijbanen
etc. Waar je elke dag vrij kan zwemmen!
Ik zou niet eens weten welke recreatieve zwembaden er nog open zijn. En waar kan
je tegenwoordig nog gewoon baantjes zwemmen?
In de zomer mag het buitenbad langer open zijn.
In de zomer meer open
In de zomer vaker open
In het Keerpunt zelf zit ik op waterpolo vind ik het chloor water echt slecht volgens mij
kun je daar echt ziektes van oplopen kom elke keer terug met hele rode ogen. En er is
nergens in Zoetermeer een recreatie zwembad.
In Zoetermeer zijn er op dit moment volgens mij geen buitenzwembaden. Dit is zo
ontzettend jammer. Dus een verbetering aan de zwembaden zouden
buitenzwembaden zijn.
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Investeren in het Keerpunt
Je hebt hier bijna geen zwembaden en als je naar een zwembad wil, moet je naar
Den Haag of tussen Den Haag en Zoetermeer (Hofbad)
Je kan bijna nergens of te weinig gewoon gaan zwemmen in een zwembad
Je moet ver weg gaan als je wilt gaan zwemmen
Keerpunt gewoon weer open!
Keerpunt had niet verkocht moeten worden.
Keerpunt is dicht erg jammer. Er zou nog een zwembad moeten komen met
discozwemmen en tropisch
Keerpunt is gesloten en dat was het enige echt goede zwembad van Zoetermeer. De
andere baden zijn meer voor klassen en lessen, niet voor besteding van vrije tijd
Keerpunt is gesloten.
Keerpunt is te beperkt open.
Keerpunt mag wel wat vaker open in de zomer vooral de binnenbad is toe aan
vernieuwing
Keerpunt moet ondersteuning krijgen, het is (naar mijn mening) het beste zwembad in
Zoetermeer en is alleen maar tijdelijk open, op de rand van faillissement
Keerpunt moet open blijven het is namelijk het beste zwembad van Zoetermeer
Keerpunt moet open het binnenbad of maak een nieuwe
Keerpunt moet open, leuk openluchtzwembad, vaker in de week banen zwemmen
organiseren, op dit moment is het veel te druk om te zwemmen
Keerpunt moet open.
Keerpunt moet terugkomen!
Keerpunt moet weer open
Keerpunt moet weer open!
Keerpunt moet weer open, recreatiezwemmen in belangrijk voor de jeugd.
Keerpunt nieuw maken. Websites aanmaken.
Keerpunt open, meer recreatiezwemmen, betaalbaar.
Keerpunt open. Meer momenten per week banen zwemmen
Keerpunt openen en verbouwen, meer recreatie zwemmen en feesten organiseren
Keerpunt opnieuw openen
Keerpunt permanent openen
Keerpunt terug halen!
Keerpunt terug of subtropisch zwemparadijs
Keerpunt terug voor recreatie zwemmen, Driesprong en de Veur zijn m net niet
Keerpunt verbeteren, met onder andere een fatsoenlijk buitenbad en meer ruimte om
handdoek neer te leggen, sporten, etc.
Keerpunt voldoet niet meer aan de wensen van de inwoners in Zoetermeer. Wellicht
tijd voor een grote gemeentelijke renovatie en/of een nieuw zwembad voor in de
zomermaanden?
Keerpunt weer open
Keerpunt weer open doen binnen en buitenbad. Je betrekt toch veel mensen er mee
nu moet je naar andere steden gaan om toch leuk te kunnen zwemmen.
Keerpunt weer open doen! (uitbreiden)
Keerpunt weer open grote zwembaden met glijbanen
Keerpunt weer open of een ander groot zwembad i.p.v. de vuur of Driesprong het is te
klein en weinig kans om ‘s-avonds te zwemmen! Het is een domper dat het Keerpunt
niet meer is!
Keerpunt weer open!
Keerpunt weer open!
Keerpunt weer openen
Keerpunt weer openen voor recreatief zwemmen
Keerpunt weer openen, de Veur is saai en Driesprong te klein en in gebruik voor
lessen, zelfde geldt voor de rest
Keerpunt weer proberen open te laten gaan
Ken alleen het Keerpunt
Keuze is niet zo groot. Hygiëne zou beter kunnen.
Kwaliteit
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Langer open en gezelliger maken
Leuk recreatiebad
Leuk recreatiebad- Schoon zwemwater (Driesprong is oud en vies, vooral het water is
smerig).
Leuker maken misschien activiteiten in de vakanties
Leukere baden en langere openingstijden.
Leukere dingen voor kinderen plaatsen
Leukere glijbanen, springplanken en meer spullen voor water
Leukere zwembaden i.p.v. de leuke te sluiten
Leukere zwembaden, zoals het oude Keerpunt. Ik heb een handtekeningenactie
opgezet toen die ging sluiten maar het hielp niets
Maak er een paar en vraag het dan opnieuw en kinderen met wat minder geld kunnen
dan ook sporten en wat leuks doen en in de zomer is het ook heel leuk maar en zijn er
geen dus dat is heel jammer
Mag wel een nieuw zwembad komen.
Makkelijker en vaker vrij zwemmen
Meer activiteiten
Meer baden voor kleine kinderen bijv.
Meer binnenzwembaden
Meer binnenzwembaden en meer recreatie zwemmen
Meer buitenzwembaden en binnenzwembaden.
Meer buitenzwembaden!
Meer buitenzwembaden, Keerpunt weer open
Meer en dichter in de buurt
Meer en een die er leuker uit ziet
Meer en groter
Meer en groter zwembaden
Meer en grotere zwembaden, na het sluiten van het Keerpunt is alleen de Veur over,
dit is niet echt een groot en leuk zwembad.
Meer en hygiëne
Meer er is er bijna geen meer
Meer ervan bouwen
Meer fun
Meer gebouwd worden, er zijn er niet zo veel.
Meer gelegenheden
Meer gelegenheid voor vrij zwemmen
Meer georganiseerde activiteiten
Meer gericht moeten zijn op vrij zwemmen en meer mogelijkheden tot aquarobics
Meer glijbanen
Meer glijbanen
Meer glijbanen en andere manieren voor recreatief zwemmen, zoal vroegere
Keerpunt binnenbad
Meer glijbanen en leuke dingen
Meer glijbanen of details etc.
Meer glijbanen schoner worden gemaakt en meer zwembaden
Meer glijbanen voor de jongeren of het Keerpunt weer open
Meer glijbanen voor kinderen etc.
Meer glijbanengezelliggermeer zwembaden
Meer goede zwembaden en Aqua Keerpunt weer open gooien voor publiek
Meer informatie op de website. Meer mogelijkheden om vrij te kunnen zwemmen.
Goedkoper maandabonnement creëren.
Meer keuze om te gaan zwemmen in Zoetermeer
Meer leuke dingen zoals glijbanen en bubbelbaden etc.
Meer locaties voor aquarobics en een zwembad zoals het Keerpunt erbij
Meer maken en groter
Meer moet er gebouwd worden
Meer mogelijkheden om te vrijzwemen
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Meer mogelijkheden qua tijden tot vrijzwemmen. De zwembaden die we hebben
worden niet optimaal benut.
Meer mogelijkheden tot banenzwemmen op minder onmogelijke tijden
Meer mogelijkheden tot vrij zwemmen en het Keerpunt weer openen.
Meer mogelijkheden voor banenzwemmen
Meer mogelijkheden voor recreatief zwemmen
Meer mogelijkheden voor recreatief zwemmen, zowel binnen als buiten.
Meer mogelijkheden voor recreatiezwemmen
Meer of groter zwembad
Meer onderhoud en schoner. Vaak zijn ze erg smering.
Meer open
Meer open voor recreatiezwemmen, voor zon grote stad is het nogal apart om geen
mooi recreatiebad te hebben. Het Keerpunt staat nog steeds leeg.
Meer openbare zwembaden
Meer openbare/recreatie zwembaden daar zijn er nu niks van
Meer openen en meer dan alleen in de zomer
Meer reactief zwembaden er bij. Sinds weg gaan van Keerpunt is eigenlijk geen een
meer in Zoetermeer
Meer reclame als er leuke activiteiten zijn.
Meer reclame maken voor de zwembaden
Meer recreatie baden
Meer recreatie uren en recreatie activiteiten
Meer recreatie zwembaden
Meer recreatie zwemmen
Meer recreatie zwemmen voor de jongeren
Meer recreatie zwemtijd
Meer recreatiebaden
Meer recreatief zwemmen misschien een recreatief zwembad het openluchtzwembad
terug
Meer recreatiezwembaden, de zwembaden die we nu hebben zijn niet leuk om
gewoon even te gaan zwemmen. Ik ga nu als ik ga zwemmen naar Pijnacker.
Meer recreatiezwemmen
Meer schoon en nieuwer machines etc.
Meer speelsheid in het water, speeltoestellen, glijbanen, stroomversnellingen,
spuiters, bubbelbad. Geen saaie recht toe rechtaan bad
Meer tijd moet er ingeroosterd worden om te kunnen zwemmen. Soms ga ik
baantjeszwemmen en is het ontzettend druk waardoor ik niet normaal mijn ding kan
doen
Meer tijden om baantjes te gaan trekken vooral s avonds
Meer tijden voor baan zwemmen en meer teams voor mensen boven de 18.
Meer uren voor banen zwemmen. Het is beperkt. En meer vrije tijd zwemmen met
leuke zwembaden voor jong en oud. Vaak is het alleen een diep bad met duikplank.
Bubbelbad, stoombad, glijbanen, ondiepe baden zijn nergens te vinden.
Meer voor kinderen
Meer vrij zwemmen
Meer vrijetijd zwemmen, een buitenbad voor de zomer
Meer water glijbanen
Meer zwambaden (buiten)
Meer zwembaden
Meer zwembaden
Meer zwembaden (Keerpunt weer open). Meer glijbanen en speeldingen in
zwembaden
Meer zwembaden + buitenzwembaden zou fijn zijn. Ook een wellnessresort zou fijn
zijn.
Meer zwembaden aanleggen
Meer zwembaden die buiten zijn of n groter zwem "park"
Meer zwembaden en buiten zwembaden
Meer zwembaden en goed koper maker
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Meer zwembaden en goedkoop kunnen zwemmen. Het Keerpunt moet weer open
Meer zwembaden en groter en langer open
Meer zwembaden en het Keerpunt open doen
Meer zwembaden en het Keerpunt weer als recreatie zwembad
Meer zwembaden en in betere conditie
Meer zwembaden en leukere glijbanen en een golfbad
Meer zwembaden en meer glijbanen
Meer zwembaden en veel meer glijbanen.
Meer zwembaden er is alleen de Veur een subtropisch zwem paradijs of iets
dergelijks, zoals vroeger het Keerpunt. Dat nu weg is
Meer zwembaden het enige openbare zwembad is gesloten
Meer zwembaden in de zomer open, meer buiten zwembaden
Meer zwembaden met glijbanen en duikplanken
Meer zwembaden om "vrij" te zwemmen (recreatiebaden)
Meer zwembaden voor mensen die houden van: Binnen of buiten baden
Meer zwembaden waar je vrij kan zwemmen.
Meer zwembaden want nu alleen Keerpunt zelden open
Meer zwembaden zodat kinderen in de weekend ook kunnen vrijzwemmen
Meer zwembaden!
Meer zwembaden, en buitenzwembaden.
Meer zwembaden, en de prijzen zijn te duur. Baantje zwemmen kost al snel veel geld.
Meer zwembaden, groter en meer te doen.
Meer zwembaden, schoner & betere kleedhokjes
Meer zwembaden, voor zover ik weet is Het Keerpunt weg, en is er verder geen
zwembad meer.
Meer zwembaden.
Meer zwembaden. En dat ze ook in de vakanties open zijn.
Meer zwembaden. Ik weet niet zo gauw waar er één is.
Meer zwembaden. In zon grote stad is er nauwelijks zwemgelegenheid. Er moet naar
mijn mening zeker één groot zwembad bij.
Meer zwembaden. Ook meer glijbanen bij het zwembad. Overdekt. Waar je vrij kan
zwemmen.
Meer, groter en vaker open.
Meerdere zwembaden, ik ken er geen in Zoetermeer
Meerdere zwembaden. Het binnenbad van het Keerpunt is namelijk ook al weg, terwijl
dat juist het leukste was uit heel Zoetermeer. Het was vooral ook zo leuk, omdat je er
in elke tijd van het jaar naar toe kon gaan. Het was ook één van de weinige
zwembaden met een glijbaan. Als je bijvoorbeeld kijkt naar het zwembad in de Veur....
Daar kan je alleen maar baantjes trekken. Voor jongeren zou het veel leuker zijn als
er ook nog iets van een glijbaan bij zou komen.
Met wat glijbanen of duikplank
Minder chloor. Vrouwen zouden topless mogen zwemmen. Keerpunt zou wat warmer
en dieper kunnen zijn (laatste keer dat ik daar was, was het water koud als ijs midden
in juli).
Minimaal een recreatiebad en een buitenzwembad
Minimaal nog een zwembad erbij en de Veur uitgebreider maken.
Misschien kunnen er grotere binnenzwembaden komen waar men vrij kan zwemmen
Moderner
Moderniseren en of openhouden
Moderniseren, mooi gebouw ontwerpen. Centrale plek
Mogelijkheid tot meer vrij zwemmen. Goede hygiëne.
Mogen er meer zijn. Meerdere grotere.
Mooi nieuw zwembad, goed verzorgt en het liefst buiten en binnen met eventueel een
glijbaan.
Na het sluiten van een Keerpunt is er voor jongeren nog waar weinig om zomers te
gaan zwemmen. Juist dit zwembad bood naast een simpel bad ook recreatief
zwemplezier.
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Net zo iets als bij het Keerpunt, dat je er met zijn allen kan liggen en dat er ook
glijbanen en dingen voor kinderen te doen zijn.
Niet echt voor kinderen niet iets warms sinds het Keerpunt is gesloten
Niet elk goed zwembad moet gesloten worden. Dat heb je vanzelf alleen nog maar
slechte zwembaden. Nu van toepassing.
Niet failliet gaan Keerpunt.
Nieuw recreatiebad of een heropening van het Keerpunt.
Niks alleen meer zwembaden waar niet te veel Mocros zijn of Antilianen
Nou er moet een zwembad komen waar je kan zwemmen want het Keerpunt kan je
niet zwemmen
Nou er zou wel meer zwembaden kunnen komen als het kan
Nou hij kan wel weer open gaan want hij is gesloten
Nou ik vind het erg jammer dat het Keerpunt niet meer bestaat, want ik had graag wat
vaker baantjes getrokken. De rest is nét te ver. Knetemann zit hier wel in de buurt,
maar daar moet je gelijk een duur abonnement afsluiten.
Nou Keerpunt is dicht en dat is erg jammer
Nou niet dat ze niet goed zijn maar ik vind het heel stom dat het leukste zwembad in
Zoetermeer weg s gehaald.
Nou volgens mij hebben we helemaal geen zwembaden meer in Zoetermeer dat ik
weet. Het Keerpunt is gesloten en ze hebben daar alleen nog maar een buitenbad
met een kinderachtige speeltuin zonder duikplanken. Ik ga bijna altijd naar een of
ander zwembad helemaal in leiden. Ik vind het best jammer dat we geen leuk
zwembad hebben in Zoetermeer want in de zomer lijkt het mij best leuk om met
vriendinnen te gaan zwemmen
Nou we hebben geen zwembaden en ik wil een binnen en buiten zwembad
Nou ze kunnen op zijn minst open gaan
Nou, ze mogen wel meer openbaar en het Keerpunt moet weer open en er mogen wel
wat zwembaden bij.
Of het is te klein of alles gaat weg.
Om mee te beginnen, het hele fiasco dat het Keerpunt is. Het zou stukken beter zijn
om het zwembad te heropenen, onder de gemeente, en het op normale tijden
openhoud niet 12 tot 5, maar eerder 10 tot 8.Of de Driesprong en de Veur open zijn in
de vakanties weet ik niet, maar dit zijn ook geen recreatiezwembaden. Het buitenbad
van het Keerpunt is hier perfect voor, en was het enige alternatief voor zwemmen in
de Noord AA, wat sommige mensen niet zien zitten. Diep teleur gesteld door de
verkoop van het Keerpunt en het mismanagement wat daaraan vooraf ging.
Onderhoud, Is ook erg gedateerd!
Op meer tijden open voor baantjes trekken
Open blijven in geval van buitenbad. Waardeloos dat deze dicht is. Binnenzwembad
alleen de Veur voor publiek, zeer beperkte openingstijden en ijskoud water.
Waardeloos!
Open een nieuw zwembad. Na het failliet gaan van de Veur is er nooit een goede
vervanging gekomen. Dit vind ik erg jammer en een grote tekortkoming van
Zoetermeer.
Open het Keerpunt weer een keer en het buitenbad moet ook open.
Open Keerpunt
Open lucht zwembad moet blijven en meer open zijn
Open recreatie bad zal ik graag willen zien
Open, vrij zwemmen
Openbaar zwembad moet weer beschikbaar zijn
Openingstijden
Openingstijden banenzwemmen
Openingstijden en aanbod
Openingstijden, je kan er amper terecht.
Opschieten met de verbouwing in het Keerpunt bij het wedstrijdbad
Plaats er meer.
Recreatie bad maken en glijbanen neer zetten om het leuker te maken voor jongeren
Recreatie zwembad open doen
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Recreatie zwembad van groter formaat (Tropisch Zwemparadijs?)
Recreatie zwembad. Keerpunt terug!
Recreatie zwemmen
Recreatie zwemmen
Recreatiebad bieden
Recreatiebad moet terug in Zoetermeer!
Recreatief zwemmen! Keerpunt zou ik graag terug zien zoals het vroeger was.
Recreatieve zwembaden zoals Keerpunt vroeger was
Recreatiezwemmen
Renoveren van t Keerpunt
Ruimere openingstijdenmeer mogelijkheid om banen te zwemmen
Schoner
Schoner
Schoner en minder gloor
Schoner en misschien ook meerdere zwembaden, het Keerpunt is nu dicht dus nu
heb ik geen zwembad in mijn omgeving waar ik naar toe kan gaan.
Schoner ofzo, ik kom er niet zo vaak
Schoner, glijbanen, duikplanken
Schoner, meer badtijd voor waterpolo, groter wedstrijdbaden zoals het hofbad bij
Ypenburg dat is geschikt voor meerdere watersporten tegelijk.
Schoner.
Schonere kleedkamers, schonere vloer, goede lucht ventilatie
Schoonheid
Schoonmaken beter.
Schoonmaken, onderhoud, meer zwembaden met een officieel wedstrijdbad
Sinds het Aqua Keerpunt is gesloten is er geen grote recreatie zwembaden meer. Dat
is jammer, aangezien dat Zoetermeer een grote stad is. Veel mensen gaan dan buiten
de gemeente opzoek naar een zwembad.
Sinds het Keerpunt weg is kan je niet meer recreatie zwemmen in Zoetermeer. Heel
erg slecht, een aantal jaar geleden was het Keerpunt opengegaan al het recreatie
zwemmen moest naar het Keerpunt. En nu is het dicht. Een grote stad zonder leuk
zwembad
Sinds het verdwijnen van het binnenbad van het Keerpunt is er in Zoetermeer geen
écht recreatiezwembad meer dat 12 maanden per jaar open is.
Sluit niet alle zwembaden.
Sowieso moet het Keerpunt weer open voor recreatief zwemmen. Zoetermeer zet
zichzelf neer als leisure stad, maar er is geen fatsoenlijk zwembad. Ook vind ik dat er
ruimere openingstijden moeten komen voor bijvoorbeeld banenzwemmen. Dat is nu
zo beperkt, dat het behoorlijk druk is tijdens het zwemmen.
Staat van onderhoud
Stoppen met alles te sluiten. Recreatiezwemmen is vermoord in Zoetermeer, de
trekpleister van regio Haagladen was het Keerpunt, puur door slechte marketing. Hoe
wil je winst maken met één frietkraam? Besteed dit uit aan diverse marketeers, zodat
mensen veel voor weinig komen en enthousiast worden dingen te doen. Veder veel
overcrowded fitnessgelegenheden. Of overpriced gelegenheden die niet toegankelijk
zijn voor studenten.
Subtropisch zwembad, een zwembad in Oosterheem.
T Keerpunt weer openen. We missen een recreatie bad.
Te raar voor worden dat Zoetermeer een grote stad geen fatsoenlijk zwembad binnen
en buiten heeft!
Te weinig
Te weinig
Te weinig, te duur. Het moet wat groter en het moet wat leuker
Ten eerste is er nog maar één open voor recreatie zwemmen en het enige leuke
zwembad dat we hadden (het Keerpunt) is gesloten
Ten eerste weet ik niet of het zwembad open is. Er mag een dieper gedeelte komen
(2.00 meter diep)wat geleidelijk weer oploopt naar 1meter diep
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Tevens zou het hebben van een groot zwembad ook kunnen helpen, maar deze
hebben jullie helaas gesloten en verkocht. Het buitenzwembad van het oude Keerpunt
is vies.
Toegankelijker maken voor de mensen en niet alleen voor
sportverenigingen/schoolzwemmen maken.
Toegankelijker maken voor vrij zwemmen en goedkoper maken
Tropischer
Überhaupt een zwembad plaatsen in Zoetermeer!
Überhaupt openbare zwembaden in Zoetermeer plaatsen.
Uitbreiden
Vaker ’s-avonds geopend voor vrij zwemmen
Vaker de mogelijkheid om vrij te kunnen zwemmen.
Vaker open, meer zwembaden
Vaker schoonmaken
Veel groter maken, glijbanen/duikplanken maken
Veel meer mogelijkheid tot recreatie zwemmen in Zoetermeer. Keerpunt weer open
bijvoorbeeld! Of een nieuw groot zwemcomplex openen. (zoals in Gouda)
Veel meer recreatie, Keerpunt weer open. Waterparken i.p.v. rechthoekige
zwembaden
Veel schoner
Veiligheid, toezicht, openingstijden, hygiëne en betere catering
Vies water, te druk
Vies. Vuil en duurt en geen buiten bad
Vijftig meter buitenbad.
Volgens mij heeft Zoetermeer amper nog een zwembad. Het Keerpunt is bijna altijd
dicht en in de zomer gaat alleen het buitenbad open. Het is schandelijk dat zon grote
stad geen volwaardig zwembad heeft. Er moet een waterpark komen.
Voor zon grote stad is het fijn een waterpark te hebben, als wij nu met de kinderen
willen zwemmen moeten we naar Ypenburg
Voor zwemles zijn er genoeg opties, maar als je vrij zwemmen leuk vindt zoals ik is er
niks in Zoetermeer waar dat kan.
Vrij zwemmen is nu specifiek gericht op ouderen. Bijvoorbeeld ‘s-ochtends. Ik zou het
als verbetering zien dat er dan ook vrij zwemmen speciaal is voor wat jongeren
mensen. Niet 65+.
Vrij zwemmen, en het blijft jammer van het hele gedoe omtrent het Keerpunt.
Vrij zwemmen. Dus niet zwem lessen of banen zwemmen alleen een tijdje om vrij te
zwemmen en doen wat je maar wilt.
Vrij/recreatie zwemmen, zeker in de zomer maar ook binnen
Vrijetijdszwemmen!
Waar is het Keerpunt?!
Wat meer er zijn er niet zo veel in de buurt bij mij
Wat minder saai.
Water Keerpunt te warm en te veel chloor Driesprong niet diep genoegde Veur niet
geschikt voor hoge waterpolo competitie, alles relatief oud en niet professioneel, geen
buitenbad!
Water smaakt vies! Korte banen. Geen recreatie. Waar zijn de glijbanen?! Waarom is
Keerpunt gesloten?!
We hadden één zwembad "Keerpunt" maar die is niet meer open
We hebbe er maar één en die is alleen soms open in de zomer
We hebben alleen de Veur en daar heb je niks
We hebben er maar één die is erg vies en klein en daardoor vaak erg druk
We hebben er maar één en die is altijd vies.
We hebben geen zwembad meer in Zoetermeer. Alleen in de zomer het Keerpunt
buitenbad. Dus een verbetering zou zijn dat we weer een zwembad hebben..
We hebben maar weinig zwembaden hier
We hebben niet echt een goed zwembad naar mijn mening
We hebben niet echt een zwembad in Zoetermeer. Mag wel vernieuwd worden maar
ja, daar is geen geld voor
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We hebben nog maar één zwembad. Glijbanen binnen en buiten zou leuk zijn
We kunnen niet loszwemmen. Dus openen die zwembaden!
Weer een binnen en een buiten zwembad/recreatiebad openen!!!!
Weer een binnenbad
Weer een goed recreatie bad
Weer een normaal groot gemeentelijk zwembad openen
Weer een zwembad voor vrijetijds zwemmen.
Weinig recreatie zwembaden, vooral les baden.
Weinig recreatie, buitenbad
Weinig ruimte om baantjes te zwemmen in de naaste omgeving
Welke zwembaden zijn er nog waar je recreatief kan zwemmen? Ik zou graag weer
een groot zwembad hebben in de buurt, waar je ook buiten kan zwemmen in de
zomer!
Welke zwembaden? Er is net als uitgaansgelegenheden bijna geen groot zwembad te
bekennen in Zoetermeer.
Welke zwembaden?
Welke zwembaden? Momenteel hebben we enkel de Veur die nog open is naar mijn
weten. Erg zonde dat het Keerpunt zo is veranderd. Waarom hebben wij niet een leuk
zwembad waar je binnen en buiten kan zwemmen. De Veur ga je niet echt heen met
je vrienden. Gewoon een binnen- en buitenzwembad met twee glijbanen en genoeg
ruimte buiten om te zonnen, dan iedereen is tevreden!
Wist niet dat er zwembaden waren Keerpunt was toch dicht?
Ze open houden en niet alles maar willen sluiten
Ze zijn niet beschikbaar voor recreatie zwemmen en dat vindt iedereen om hij heen
echt niet kunnen
Ze zijn onvoldoende uniek en maken het moeilijk te concurreren met de grote
hoeveelheid "standaard" zwembaden in de omgeving. Kies niet voor kwantiteit maar
kwaliteit en zet een spannend en uniek zwembad neer (zie mini tropical island idee).
Ze zijn te klein en druk. Als je baantjes wilt zwemmen in je eigen tijd moet je vaak
wachten op de mensen voor je, dat is jammer.
Ze zijn te vol. Ik kan niet mee in de snelle baan en in die andere banen zwemmen
mensen in de weg. Ik kan zo niet trainen voor de triatlon.
Zelf ben ik opgegroeid met Het Keerpunt als recreatiezwembad. Deze is echter
gesloten en ik heb nooit het gevoel gehad dat er een nieuw recreatiezwembad ervoor
in de plaats is gekomen.
Zet een zwembad neer in buitenweg naast Snowworld en Ayersrock dan trek je veel
meer mensen naar het zwembad! De toeristen en andere mensen die Snowworld
bezoeken (tienduizenden) die zien hè er is een zwembad dan gaan we daar heen.
Zijn die er nog dan?!
Zijn er nog zwembaden dan? XD (geintje) meer zwembaden, het hoeft er niet vol mee
te staan, maar wel een of twee meer... Wat ook goed bereikbaar is voor mensen door
heel Zoetermeer
Zijn er nog zwembaden?
Zijn er zwembanen dan?
Zorg dat er een is
Zorg dat er meer zwembaden zijn en zorg ervoor dat ze ook schoon zijn.
Zorgen dat er ook zwembaden kom waar in niet al alleen baantjes hoeft te zwemmen
Zorgen dat het Keerpunt weer open gaat!!!!
Zorgen dat we in de weekenden vrij kunnen zwemmen en in de vakantie
Zwembad het Keerpunt is geprivatiseerd waardoor het aanbod alleen maar minder is
geworden.
Zwembad openen.
Zwembad t Keerpunt weer openen. Dit is echt een gemis.
Zwembaden beter en vaker open voor doelgroepen en vrij zwemmen
Zwembaden meer onderhouden.
Zwembaden plaatsen in Zoetermeer
Zwembaden?! Ja, zonder glijbanen! Ik wil super graag weer een soort van Keerpunt!
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Vraag 163. Wat kan er volgens jou aan de commerciële sportvoorzieningen in
Zoetermeer worden verbeterd?
 Als de prijzen omlaag gaan, of er worden arrangementen aangeboden, zou ik er vaker
gebruik van maken
 Silverdome en Snowworld liggen best rot voor als je ‘s-avonds of eind van de middag
daar heen wilt of weg moet.
 beter bereikbaar
 Daar heb ik niet zoveel verstand van
 Daar zijn er erg weinig van
 De prijzen
 De prijzen moeten omlaag
 De prijzen verlagen
 Deze voorzieningen zijn vrij duur
 Dutch Water Dreams had het halve park niet mogen kopen/innemen. Werkelijk zonde!
 Duur!
 Een aantal meer.
 Er kunnen er wel wat bijkomen. En misschien wat goedkoper
 Goedkoper
 Goedkoper ik ben een nl krent!
 Goedkoper in prijs
 Groter
 Grotere piste Snowworld, meer uitdagingen voor gevorderde wintersporters
 Het mag wel wat goedkoper
 Het moet milieu vriendelijker worden.
 Het zijn er niet zo veel (dus meerdere voorzieningen)
 Hopelijk juist niets. Snowworld heeft al teveel ruimte opgeëist.
 Iets wat niet veranderd kan worden, de prijzen zijn is echt veel te duur.
 Ik denk dat ze samengevoegd moeten worden en dat het een groter sportcomplex
moet worden.
 In de buurt
 In SnowWorld zijn de banen te makkelijk.
 Informatiefolders willen ontvangen wat daar te doen is en wat evt. Prijzen zijn.
 Is veel te duur, Want sommige mensen hebben het niet zo breed
 Klantvriendelijkheid moet omhoog
 Kom er bijna nooit, geen idee.
 Lagere prijs
 Langere piste in Snowworld, zou meer uitdaging kunnen bieden
 Meer aandacht trekken (activiteiten )
 Meer activiteiten
 Meer activiteiten
 meer bouwen
 Meer in de buurt, centrum van Zoetermeer.
 Meer reclame maken en aantrekkelijker
 Meer ruimte gegeven zoals uitbreidingen en verbeteringen. zo dat ze beter kunnen
worden
 Meer ski- en snowboardvoorzieningen
 Meer sociale activiteiten, meestal is de sfeer redelijk dood
 Meer verspreid over Zoetermeer
 Meer, denk ik
 Men zou meer met deze commerciële sportvoorzieningen kunnen doen.
 Minder commercieel worden
 Minder duur
 minder duur en moet toegankelijker worden voor andere mensen
 misschien zoiets in aantal wijken doen
 Mogelijkheden
 Meer toezicht zou fijn zijn
 Nogal duur
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Prima dat het er is maar het moet niet ten koste gaan aan de andere
sportvoorzieningen
Omdat er geen vrije zwembaden zoals het keerpunt meer zijn want die is verkocht!
Onderhoud
Prijzen omlaag, kwaliteit omhoog.
Promoten
Schonere toiletten
Snowworld is veel te duur. Je kunt maar kort skiën. De ijsbaan van het Silverdome is
wel wat klein.
SnowWorld kan wel wat verf gebruiken om minder vel af te steken tegen de natuur.
Nu verpest het uitzicht.
Te druk
Te duur
Te duur
Te duur voor mij, dus goedkoper?
Temperatuur in ijshal mag kouder
Te duur
Toegankelijker en duidelijkere route aangegeven
Veel te duur voor de kwaliteit die ze leveren.
Verspreiding van het aantal gasten die binnenkomen. Het is namelijk te vaak te druk,
waardoor je geen ruimte meer hebt om normaal te manoeuvreren.
Voor mij zijn nu de prijzen veel te hoog, daardoor zal ik niet snel daar gaan sporten.
Vrij prijzig, maar dat ligt natuurlijk aan mijn leeftijd.
Ze kunnen daar meer organiseren zoals jongerenfeestjes.

Vraag 165. Wat kan er volgens jou worden verbeterd aan de mogelijkheden om in
Zoetermeer buiten te sporten?
 Alles is vaak vies dus vaker schoon maken
 Als je in parken gaat rondlopen is het veel te donker, dus meer straat verlichting er
zijn ook vaak kuilen in grasvelden(ik heb een keer me enkel gebroken er door)
 B.v. hindernisbanen, meer asfalt
 Bedekt. De fitnesattributen die zijn nu open en als het regent ( wat in NL vaak
gebeurd) worden deze niet drooggemaakt of zijn deze niet bedekt.
 Beter afgeschermd voor de kleine kinderen
 Betere fietspaden sommige zijn er echt heel slecht aan toe vooral die tussen de
kantoren door in rokkenveen richting de Mandela, ik fiets daar elke dag en het is echt
een verschrikkelijk fietspad.
 Betere hardlopen mogelijkheden
 Betere infrastructuur
 Betere kwaliteit stoepen en fietspaden
 Betere ondergrond om op te sporten, eventuele extra "minisport tuinen" waar
bepaalde oefening gedaan kunnen worden
 Betere paden in parken om te skeeleren/skaten
 Betere skatebanen
 Betere veiligheid
 Betere wegen (skaten)
 Betere wegen/paden.
 Bij het Meerpad een duidelijk aangeven dat er honden mogen loslopen. Wielrenners
worden vaak chagrijnig als er honden loslopen en vaak zeggen dat honden niet
mogen loslopen, terwijl dit wel mag.
 Bij mij in de buurt zijn alleen kleuterspeeltuintje en niks voor oudere kinderen en bij
ons in de buurt wonen alleen kinderen van 10 t/m 12
 Dat de velden verbeterd worden en er meer komen
 Dat er geen takken op de wegen liggen altijd want ik doe aan hardlopen,
skateboarden en skate en ik heb best vaak iets gekneusd
 De faciliteiten niet al te afgelegen (bv Skatebaan Seghwaert is in the middle of
nowhere)
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De grote groepen wielrenners maken het gevaarlijk. Ik ben al een keer door een
wielrenner aangereden tijdens het hardlopen
De paden mogen wat toegankelijker zijn. Als je in een park wilt gaan skaten dan val je
eerst drie keer over de kuilen in het wegdek.
De paden verbeteren. Vaak zitten er scheuren in de weg, en je hebt niet echt een
goed stuk om hard te lopen want het zijn voor merendeel fietspaden of paden waar je
de hond kan uitlaten.
De parken
De pleintjes worden we vaak van afgestuurd
De veiligheid verbeteren/loop- en fietspadden en oversteekplaatsen
De verbetering van skateparken en zoals eerder vernoemt goede basketbal velden!
Een leuk en gezellig pad maken voor het sporten zonder dat mensen je gaan
aankijken alsof je mentaal niet stabiel bent
Een skatebaan ik Buytenweg plaatsen
Een speelveld met attributen voor het sporten brengt mensen ook bij elkaar
Een voetbalkooi, een echte skatebaan met obstakels.
Elke wijk een buiten fitness plekje
Ene hardloopcircuit ergens
Er is geen plek en waar wel plek is word je voor je sokken gereden
Er is op voetbalvelden vooral hondenpoep.
Er is weinig plek om veilig te skaten of lekker te fietsen.
Er kunnen plattere en meer hardlooppaden/wandelpaden worden aangelegd. Dit
maakt het hardlopen een stuk makkelijker.
Er kunnen grotere parken komen on te joggen want dat doe ik wel graag en ik vind het
dan een beetje raar om op straat te joggen.
Er moet meer natuur zijn zodat mensen gemakkelijker kunnen voetballen of andere
sporten kunnen doen op het gras.
Er moeten fatsoenlijke voetbalveldjes zijn
Er moeten meer faciliteiten komen en die moet je dan ook 24/7 kunnen gebruiken.
Er moeten meer mogelijkheden zijn
Er moeten veel meer dingen komen voor het buitensporten bijv. Fitnesattracties
Er zijn al veel fitness speeltuinen, maar skateparken in de buurt zou ik ook wel leuk
vinden
Er zijn maar heel weinig echt gladde wegen, daarom is skaten voor mij heel lastig.
Overal zijn autowegen, er is bijna nergens plek voor.
Er zijn te weinig fietsen stallingen en parkeer plekken
Er zouden meer sportveldjes mogen komen
FC Zoetermeer meer velden en open
Fietsers voorrang geven op de fietspaden aangezien de gemeente zichzelf profileert
als fietsstad. Bij bijvoorbeeld de fietspaden bij de Mandela heeft de fietser na
herstructurering een nadeel ondervonden, geen voorrang meer dus overal wachten op
de auto’s. Dat kan beter.
Fietspaden moeten verbeterd worden, ze zijn versleten
Fietspaden zijn bijna altijd hobbelig of kapot waardoor dat niet lekker fietst/skate
Geen ongelijke stenen op de voetpaden
Groter
Groter parken waardoor je langer op 1 plek kan blijven zonder alles te hebben gezien
Haal als eerste de kauwgom van de grond dan maak je het leuk om buiten te zijn
Het is te druk, overal zijn altijd mensen, als je ergens rustig wilt sporten moet je eerst
een half uur reizen
Het is te onveilig of te saai
Het is vaak lastig om bij een plek te komen waar je echt goed kan skaten. De
fiets/voetpaden zijn vaak hobbelig en de tegels liggen soms ver uit elkaar waardoor je
snel valt. Dit maakt het moeilijk om een goed plekje te vinden, of om daar te komen.
Voor mij zou asfalt fietspaden de beste oplossing zijn.
Het verbeteren van het asfalt van de fietspaden. Nu is het bijna onmogelijk om te
skaten langs bijvoorbeeld de Meerzichtlaan
Iets meer faciliteiten

58









































Ik denk iets dat met mijn sport te maken heeft(turnen)
Ik doe zelf aan hardlopen, echter is het in sommige gedeeltes wel fijner dan in andere
gedeeltes van Zoetermeer. Maar over het algemeen ben ik tevreden.
Ik houd erg van voetbal, maar als ik wil voetballen moet ik eigenlijk al snel de fiets
nemen
Ik loop fanatiek hard, ik woon naast het Westerpark wat hiervoor ideaal is. Echter als
ik een langere afstand wil lopen (10km of meer) moet ik deze parken meerdere keren
doorlopen om niet op de openbare weg te lopen (Meerzichtlaan is niet fijn lopen door
de drukte bij oversteekplaatsen en de uitlaatgassen).De ruiterpaden in het Balijbos
zijn uitermate slecht, dit zorgt ervoor dat ik niet naar buiten ga met mijn paard in
Zoetermeer, dan zet ik haar liever op de trailer en rijd ik naar de Utrechtse Heuvelrug.
Als de paden in het Balijbos en Westerpark beter van bodem zouden zijn zou ik veel
vaker in Zoetermeer een bosrit maken.
Ik skate maar er zijn heel weinig skate banen
Ik skate veel en moet routes zeer zorgvuldig plannen omdat het wegdek van veel
fietspaden ronduit slecht is en je makkelijk valt als tegels in de lengte gelegd zijn of je
vast te zitten in een scheur in het asfalt
Ik vind dat er van die fitness speeltuinen moeten komen want dat maakt het sporten
leuk. Dat er meer activiteiten en moeten komen in Zoetermeer en ik vind dat er wel
veel word georganiseerd maar dat het iet bekend is want van sommige dingen die in
deze enquête voor kwamen wist ik niet van het bestaan
Ik vind dat het dichterbij moet zijn, maar zelf doe ik het eigenlijk nooit.
Ik weet niet want ik sport eigenlijk niet echt buiten
In de buurt waar ik woon zijn er geen
In de stoep zitten veel stenen los waardoor je snel valt met skates.
In een bos in Brabant had je opstakeltjes. Oefentoestellen. Zo kon je even afwisselen.
Dat is erg leuk
In mijn wijk zijn er geen fitnessapparaten of parken waarin je leuk kan hardlopen.
Alleen een natuurgebied.
Je kunt bijna niet skaten in de anderen vraag heb ik gezegd waarom ik dat vind?
Kan beter wegdek voor skaters komen
Laatst is er in Oosterheem zo klimrek geopend voor de ouderen. Dit moet naar mij
idee in elk park komen. Meer mensen zullen hierdoor de parken in gaan. Naar mij
idee is het ook niet een super dure investering.
Meer activiteiten en spullen
Meer afgelegen plaatsen speciaal voor dit doel
Meer apparaten in meerdere woonwijken.
Meer asfalt
Meer asfalt
Meer asfaltwegen
Meer buiten sport mogelijkheden
Meer dingen
Meer diversiteit
Meer en betere trapveldjes.
Meer fitnessapparaten en meer plek om te hardlopen
Meer fitnesstoestellen.
Meer geasfalteerd. Heb nu wel eens last van losse steentjes als ik aan het skaten
ben.
Meer gelegenheden
Meer gladde fietspaden
Meer grasvelden
Meer groen
Meer groen, bos etc.
Meer kinderen
Meer kleine parkjes om lekker in te (hard)lopen en bootcampen in te doen
Meer kunstgras velden zodat het veld niet zo hobbelig is of er moet gewoon een
nieuw grasveld komen ook word er vaak gepoept op de grasvelden en dan ga je er
automatisch minder op spelen
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Meer looproutes, speciale sportroutes (door Meerzicht loopt er bijvoorbeeld één)
Meer mogelijkheden
Meer mogelijkheden want veel is er niet in ieder geval niet dichtbij
Meer mogelijkheid bij het stadscentrum (stadshart / Voorweg / centrum west)
Meer natuur waardoor het lekkerder is om bijv. Hard te lopen
Meer natuur, minder auto’s
Meer open plekken voor verschillende sporten
Meer openbare stortplaatsen
Meer parken met asfalt waar we kunnen sporten.
Meer parken waar je dan lekker kan hardlopen
Meer parken zonder dat er hangjongeren aan het roken zijn of dat er honden plassen
en poepen.
Meer plek maken waar kinderen kunnen spelen.
Meer plekken
Meer plekken
Meer plekken naar beneden
Meer plekken om te kunnen sporten en ook voor een bepaalde leeftijdsgroep
Meer plekken om te skeeleren en rolschaatsen
Meer plekken waar het kan
Meer privacy, ik kom van het platteland en zou hier in de stad een drempel over
moeten om bv hard te gaan lopen. Vreselijk als iedereen me kan zien.
Meer ruimte
Meer ruimten maken alles is zo krap en dicht op elkaar Geen plaats om te lopen
Meer skatebanen
Meer skatebanen en meer Cruyffvelden
Meer skateparkjes
Meer speeltoestellen
Meer speelrekken
Meer speeltuintjes voor kinderen of voetbal velden en sport gebieden
Meer sport plekken laten maken
Meer sport voorzieningen zoals voetbal doelen en buiten sportapparaten
Meer sportgelegenheden richting het centrum (binnenstad)
Meer Sportvelden ( Basketbal, Voetbal )
Meer sportvelden en meer hard loop paden.
Meer sportvelden. Voornamelijk tennisbanen en tafeltennistafels staan er maar
weinig.
Meer sportvoorzieningen
Meer veiligheid
Meer veldjes om te sporten
Meer verharde paden
Meer verlichting in parken, vooral als je in de winter wil hardlopen
Meer voetbalvelden, pannakooien, meer plekken voor parcours,
Meer voetbalveldjes
Meer voetbalveldjes. Dat zorgt ervoor dat jongeren als een gek in de zomer naar
buiten gaan. En dan met avond lichten. Kunstgras zou het beste zijn. Johan Cruyff
veldjes zijn het beste
Meer voorzieningen
Meer wegen voor hardlopers en skaters waar niet steeds de mogelijkheid bestaat dat
je van je sokken wordt gereden
Meerdere mogelijkheden om buiten te sporten zoals in het Heempark
Meerdere sport dingen plaatsen
Minder plaatsen waar ook autowegen zijn
Misschien meer hardloop gelegenheden creëren
Mooie hardlooproutes kunnen aangegeven worden
Motorcross baan mag er bij komen
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Niet alleen meer maar ook grotere skate parken zouden er moeten komen, nu heb je
vaak van die kleine skate parkjes waar je eigenlijk weinig kan, zulke Amerikaanse
"skate pools" zou de jeugd erg leuk vinden
Nou in onze buurt staan er prikkelbosjes achter het doel en onze bal is meerdere lek
gegaan daardoor
Op meer locaties, denk hierbij ook in Rokkeveen en Meerzicht.
Paden die veilig en onderhouden zijn en verlicht
Paden moeten strakker liggen, ze zijn vaak te oud en schots en scheef.
Pannaveld bij mijn huis
Park met fitnessmogelijkheden (Boot camp/ apparaten)
Persoonlijk vind ik het fijn om in grote parken te sporten. Zie Balijbos. Dit is alleen
lastig te bereiken d.m.v. OV of een aanzienlijke afstand om te fietsen
Sommige wegen zijn nog te hobbelig
Speciale hardloop(routes) uitzetten in/door Zoetermeer en omstreken.
Speciale plekken voor hardlopers zodat je ze niet tegenkomt als je fietst in de stad
etc.
Sport plaatsen
Te weinig plek om veilig buiten te sporten, er is namelijk teveel verkeer en houden
zich niet aan de snelheid
Veel conflicten met autoverkeer als fietser. Met name in de wijken Rokkeveen en Dorp
(geldt met name ook voor gewoon woon-werkverkeer)
Veel meer georganiseerde sporten met kinderen die ook mee willen doen en die je
niet echt kent zodat je meer mensen leert kennen. En ook meer beweegt.
Veilig voelen
Veiliger maken op straat
Veiligere paden
Veiligere stoepen en fietspaden
Veiligheid. In Buytheweg ben je niet veilig als je buiten gaat sporten. Alleen in de
middag als er redelijk veel mensen buiten zijn.
Voetbal velden
Voetpaden beter onderhouden
Voor mij persoonlijk is het mountainbike parcours dus belangrijk en die kan wel wat
onderhoud gebruiken. Wat betreft andere activiteiten kom ik niet te kort.
Waar dan?
Wandelgebied
Wat meer licht op bepaalde plekken en minder los lopende honden die uit het niets
blaffend op je af komen heel eng
Wat meer paden voor bv hardlopen i.p.v. fietspaden
Wat meer rustige plekken.
Wat meer skateparken aanleggen
Zoals ik al zij meer pannaveldjes
Zorg ervoor dat er overal plekken zijn waar je zou kunnen sporten, sommige
wijken/delen van Zoetermeer zijn daar erg beperkt in.
Zou graag meer buiten fitness gebieden willen
Zowiezo fitnessapparaten en stoep of fietspaden wat breder maken.
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