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Inleiding
In het kader van het opstellen van nieuw beleid zijn inwoners via het Stadsnieuws en Facebook uitgenodigd om op de
website doemee.zoetermeer.nl aan de hand 12 stellingen hun mening te geven over detailhandel in Zoetermeer. Na elke
stelling was er ruimte voor het geven van een toelichting. Inwoners konden van 22 mei t/m 11 juni 2018 hun mening
geven.
Op doemee.zoetermeer.nl zijn respondenten via een link doorgestuurd naar het online enquêteprogramma Enalyzer,
waarmee de 12 stellingen zijn voorgelegd.
In totaal hebben 476 respondenten hun mening gegeven over één of meer stellingen. 66% (314 respondenten)heeft alle
vragen ingevuld, 34% (162 respondenten) gedeeltelijk. Van deze 62 respondenten hebben er 32 (7%) alleen geen
postcode ingevuld.

Respons

aantal respondenten

476

niet volledig ingevuld
volledig ingevuld

34.0%
66.0%
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Stelling 1:
Ik denk dat het over het algemeen goed gaat met de winkelgebieden in Zoetermeer.
Van de respondenten is 52% het met deze stelling oneens, 43% het met deze stelling eens, en 5% heeft hierover geen
mening.
218 respondenten hebben hun antwoord toegelicht. Voor de open antwoorden zie bijlage 1, pagina 21.
Stelling 1:Ik denk dat het over het algemeen goed gaat met de winkelgebieden in Zoetermeer.

aantal respondenten

476

eens
oneens
geen mening

43.5%
51.7%
4.8%

Ruimte voor een toelichting:

218
De 218 open antwoorden staan in bijlage 1 op pagina 21.
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Stelling 2:
Ik bestel steeds meer via internet en koop daardoor minder in de winkels.
Van de respondenten is 51% het eens met de stelling, 45% is het oneens met de stelling en 4% heeft hierover geen
mening.
138 respondenten hebben hun antwoord toegelicht. Voor de open antwoorden, zie bijlage 1, pagina 29.
Stelling 2: Ik bestel steeds meer via internet en koop daardoor minder in de winkels.

aantal respondenten

423

eens
oneens
geen mening

50.6%
45.4%
4.0%

Ruimte voor een toelichting:

138
De 138 open antwoorden staan in bijlage 1 op pagina 29.
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Stelling 3:
Het winkelcentrum is voor mij belangrijk voor de gezelligheid en sociale
contacten.
Van de respondenten is 58% het eens met de stelling, 31% is het oneens met de stelling en 11% heeft hierover geen
mening. 82 respondenten hebben hun antwoord toegelicht. Voor de open antwoorden, zie bijlage 1, pagina 36.
Stelling 3:Het winkelcentrum is voor mij belangrijk voor de gezelligheid en sociale contacten.

aantal respondenten

401

eens
oneens
geen mening

58.1%
31.2%
10.7%

Ruimte voor een toelichting:

82
De 82 open antwoorden staan in bijlage 1 op pagina 36
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Stelling 4: Ik vind het een goede zaak als de gemeente dit ondersteunt.
Van de respondenten is 64% het eens met de stelling, 24% is het oneens met de stelling en 12% heeft hierover geen
mening.
90 respondenten hebben hun antwoord toegelicht. Voor de open antwoorden, zie bijlage 1, pagina 40.

Stelling 4: Ik vind het een goede zaak als de gemeente dit ondersteunt.

aantal respondenten

390

eens
oneens
geen mening

64.4%
24.1%
11.5%

Ruimte voor een toelichting:

90
De 90 open antwoorden staan in bijlage 1 op pagina 40.
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Stelling 5:
Ik mis verschillende soorten winkels in het Stadshart en vind uitbreiding
van het winkelaanbod een goed idee.
Van de respondenten is 83% het eens met de stelling, 10% is het oneens met de stelling en 7% heeft hierover geen
mening.
169 respondenten hebben hun antwoord toegelicht. Voor de open antwoorden, zie bijlage 1, pagina 44.

Stelling 5:Ik mis verschillende soorten winkels in het Stadshart en vind uitbreiding van het winkelaanbod een goed
idee.

aantal respondenten

371

eens
oneens
geen mening

82.7%
10.2%
7.0%

Ruimte voor een toelichting:

169
De 169 open antwoorden staan in bijlage 1 op pagina 44
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Stelling 6:
De Dorpsstraat is een uniek winkelgebied in Zoetermeer. De straat heeft
een eigen aanbod van winkels die nergens anders te vinden zijn in de stad.
Van de respondenten is 54% het eens met de stelling, 38% is het oneens met de stelling en 8% heeft hierover geen
mening.
147 respondenten hebben hun antwoord toegelicht. Voor de open antwoorden, zie bijlage 1, pagina 52.

Stelling 6:De Dorpsstraat is een uniek winkelgebied in Zoetermeer. De straat heeft een eigen aanbod van winkels die
nergens anders te vinden zijn in de stad.

aantal respondenten

366

eens
oneens
geen mening

54.6%
37.7%
7.7%

Ruimte voor een toelichting:

147
De 147 open antwoorden staan in bijlage 1 op pagina 52
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Stelling 7:
Als het Woonhart meer keuze biedt in woonwinkels, dan ga ik er vaker naartoe om
te winkelen.
Van de respondenten is 48% het eens met de stelling, 39% is het oneens met de stelling en 13% heeft hierover geen
mening.
103 respondenten hebben hun antwoord toegelicht. Voor de open antwoorden, zie bijlage 1, pagina 59.

Stelling 7:Als het Woonhart meer keuze biedt in woonwinkels, dan ga ik er vaker naartoe om te winkelen.

aantal respondenten

364

eens
oneens
geen mening

48.4%
39.0%
12.6%

Ruimte voor een toelichting:

103
De 103 open antwoorden staan in bijlage 1 op pagina 59
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Stelling 8:Er zijn voldoende winkels voor dagelijkse boodschappen in mijn wijk.
Van de respondenten is 48% het eens met de stelling, 39% is het oneens met de stelling en 13% heeft hierover geen
mening.
76 respondenten hebben hun antwoord toegelicht. Voor de open antwoorden, zie bijlage 1, pagina 64.
In de buurten Stadscentrum, Rokkeveen west en Oosterheem noordoost zijn alle respondenten het eens met de stelling.
In de buurten Dorp en Meerzicht West zijn naar relatief veel respondenten het oneens met de stelling.

Stelling 8:Er zijn voldoende winkels voor dagelijkse boodschappen in mijn wijk.

aantal respondenten

360

eens
oneens
geen mening

0.6%
15.8%
3.6%
eens

oneens

geen mening

Stelling 8: Er zijn voldoende winkels voor dagelijkse
boodschappen in mijn wijk
(aantal respondenten).
70
60
50
40
30
20
10
0

eens

oneens

geen mening
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Stelling 9:Het is hard nodig dat de supermarkten in mijn wijk vernieuwen.
Van de respondenten is 27% het eens met de stelling, 65% is het oneens met de stelling en 8% heeft hierover geen
mening.
70 respondenten hebben hun antwoord toegelicht. Voor de open antwoorden, zie bijlage 1, pagina 67.
In Dorp, Palensten, en Meerzicht-west relatief veel respondenten het met deze stelling eens. In het Stadscentrum,
Seghwaert-noordoost en Rokkeveen en Oosterheem relatief veel respondenten het met de stelling oneens.

Stelling 9:Het is hard nodig dat de supermarkten in mijn wijk vernieuwen.

aantal respondenten

357

eens
oneens
geen mening

26.9%
65.3%
7.8%

Stelling 9: Het is hard nodig dat de supermarkten in mijn
wijk vernieuwen.
(aantal respondenten per buurt).
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eens

14

oneens
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Stelling 10: Ik vind het prettig om boodschappen te doen in het winkelcentrum in
mijn wijk.
Van de respondenten is 73% het eens met de stelling, 17% is het oneens met de stelling en 10% heeft hierover geen
mening. 77 respondenten hebben hun antwoord toegelicht. Voor de open antwoorden, zie bijlage 1, pagina 70.
In het Stadscentrum, Seghwaert- noordoost, Rokkeveen en Oosterheem zijn relatief veel respondenten het met deze
stelling eens. In Palenstein zijn relatief veel respondenten het met deze stelling oneens.

Stelling 10:Ik vind het prettig om boodschappen te doen in het winkelcentrum in mijn wijk.

aantal respondenten

355

eens
oneens
geen mening

72.7%
16.9%
10.4%

Stelling 10: Ik vind het prettig om boodschappen te doen
in het winkelcentrum in mijn wijk.
(aantal respondenten) per buurt.
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Stelling 11: Ik kan makkelijk parkeren bij het winkelcentrum in mijn wijk.
Van de respondenten is 66% het eens met de stelling, 21% is het oneens met de stelling en 13% heeft hierover geen
mening.
88 respondenten hebben hun antwoord toegelicht. Voor de open antwoorden, zie bijlage 1, pagina 73.
In de buurten Buytenwegh en Seghwaert-noordoost zijn relatief veel respondenten het oneens met deze stelling.

Stelling 11:Ik kan makkelijk parkeren bij het winkelcentrum in mijn wijk.

aantal respondenten

351

eens
oneens
geen mening

66.4%
21.1%
12.5%

Stelling 11: Ik kan makkelijk parkeren bij het
winkelcentrum in mijn wijk.
(aantal respondenten per buurt).
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Stelling 12: Zoetermeer heeft voldoende bouwmarkten en tuincentra.
Van de respondenten is 89% het eens met de stelling, 8% is het oneens met de stelling en 3% heeft hierover
geen mening.
88 respondenten hebben hun antwoord toegelicht. Voor de open antwoorden, zie bijlage 1, pagina 77.
In de buurten Buytenwegh en Seghwaert-noordoost zijn relatief veel respondenten het oneens met deze stelling.

Stelling 12: Zoetermeer heeft voldoende bouwmarkten en tuincentra.

Totaal

346

eens
oneens
geen mening

89.9%
7.5%
2.6%

Ruimte voor een toelichting:

41
De 41 open antwoorden staan in bijlage 1 op pagina 77
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Bijlage 1: open antwoorden
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Stelling 1: Ik denk dat het over het algemeen goed gaat met de winkelgebieden in
Zoetermeer. Ruimte voor een toelichting:
1. Veel leegstand en nieuwe winkels blijven vaak ook niet lang zitten.
2. Relatief weinig leegstand
3. teveel leegstaande winkels in het Stadshart
4. Veel leegstand in Stadshart. Woonhart komt bijna niemand. Stadshart wel gezellig, woonhart niet.
5. Winkelcentra moeten kunnen uitbreiden. Winkelcentrum Noordhove is te klein voor de wijk en daardoor trekken
bewoners naar andere winkelcentra. Dit is een bedreiging voor de ondernemers in Noordhove. Jaren geleden is er
een plan voor uitbreiding afgekeurd doordat een paar bewoners hier op tegen waren. Aan de kant Sulivanlijn altijd
veel overlast van hangjongeren. Waarom niet een winkelcentrum met geeintregeerd zorgcentrum en eventueel
appartementen er boven. Zou zo mooi en functioneel kunnen zijn. tevens komt er dan ook ruimte vrij voor meer
parkeerplaatsen. Stilstand is achteruitgang, andere winkelcentra in Zoetermeer zijn
er beter aan toe.
6. Een aantal wijkwinkelcentra is echt wel oud en viezig
7. Er is leegstand, grote ketens zijn failliet gegaan en er is nog niet echt vervanging daarvoor gekomen.
8. Het stadshart is beperkt in aanbod, de Dorpsstraat is nog erger. Veel dezelfde supermarkten (hoeveel albert
heins heeft een mens nodig?) In het stadshart geen goede boekenwinkel, weinig herenmode, 1 winkel met
electronica/cd's/dvd's etc, maar wel tich winkels met dameskleding, meerdere kappers en veel opticiens.
9. Er komt met name in de wijkcentra’s veel leegstand (Meerzicht) en in de stad komt steeds meer horeca. Op zich
beter dan leegstand, maar geen goede zaak.
10. In de Dorpsstraat zie ik af en toe leegstand, dit is niet goed. Het oude pand van de marskramer staat al een
lange tijd leeg. Ik ben een inwoner, geen ondernemer dus weet verder niet of het goed of slecht gaat.
11. Er is te weinig diversiteit. Er zijn teveel grote ketens en goedkopere winkels en te weinig winkels in het hogere
segment of met een bijzonder aanbod.
12. Niet alle winkelcentra zien er even verzorgd uit of zijn compleet. Bijv. in de
Leyens of Noordhove mis ik wat.
13. Er is veel leegstand in het stadshart en in de verschillende wijken.
14. Er staat teveel leeg.
15. Veel leegstand, hoor helaas ook vaak mensen zeggen dat ze in het stadshart niet kunnen slagen en dus wijders
gaan shoppen.
16. Veel leegstand, veel van het zelfde, nauwelijks kleine zelfstandigen.
17. Dit geldt zeker niet voor 't Stadshart.
18. Voor 't stadshart geldt dat zeker niet, de overige winkelcentra hebben het wellicht iets beter na de crisis.
19. Helaas is dit in het Stadshart niet het geval
20. Te veel winkels in het Stadhart staan leeg.
21. Sommige winkelcentra zijn wat 'armoedig' en niet van deze tijd.
22. Teveel leegstand in sommige winkelgebieden. Tevens verschilt de populatie per wijk. Met name op het gebied
van veiligheid moet daar meer maatwerk geleverd worden en handhaving plaatsvinden. Ook omgevingsfactoren zijn
van belang bij de gang van winkelend publiek naar een winkelkcentrum.
23. Ik vind dat veel kleine ondernemers failliet gaan vanwege de hoge huurprijzen. Jammer.
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24. Vind dat redelijk wat kleine ondernemers failliet gaan vanwege de hoge huur prijzen.
25. Er is veel verloop. De huren zijn erg hoog.
26. Niet heel erg mee oneens, maar er staat wel relatief veel winkelruimte leeg, zeker in centra zoals Meerzicht.
27. Voor ieder wat wils.
28. er zijn teveel lege plekken
29. Toename eenzijdige horeca en en grote discount winkels (à la Action). Ten koste van gevarieerde, kleinschalige,
specialistische horeca (m.n. biologisch, vegetarisch en veganistisch) en dito pop-up achtige winkels of store in store
concept. Eigentijdser kortom.
30. En het kan altijd beter! Winkelcentrum Noordhove is erg klein een uitbreiding zou niet misstaan. Ik mis het name
kleding en schoenen.
31. Blijf wel zorgen voor de juiste winkels en horeca in de gebieden. Ouderen als voor beeld willen of kunnen vaak
op loopafstand het liefst dicht bij huis winkelen maar ook eten. Dit laatste niet al te duur.
32. Er is veel te veel opvulling in het Stadshart, dat geen structurele bijdrage levert. Daarnaast is er een overkill
aan horeca.
33. Er komen voornamelijk winkels bij in het goedkope segment, en er is veel leegstand.
34. Ik denk dat winkels het overall lastig hebben. Daarnaast zijn de huurprijzen in de dorpsstraat heel hoog. Daardoor
krijgen kleine unieke winkels geen kans om te overleven.
35. De Dorpsstraat kan wel meer diversiteit en modernisering gebruiken.
36. Veel leegstand
37. Huur prijs te hoog,verkeerde winkels, te grote gevel reclame borden, te weinig vers winkels.
38. Behalve de leegstand. Het Stadshart is mooi geworden, net als WC Rokkeveen. De leegstand valt echter op in
negatieve zin. Dorpsstraat was leuk, maar inmiddels begint het een gewone nieuwbouw straat te worden. Jammer!
39. Veel leegstand in het stadshart en veel eet gelegenheden die er zijn en weinig winkels.
40. Veel hetzelfde
41. De nieuwe delen of opgeknapte delen van bijvoorbeeld het stadshart wel. Denk aan het deel van Mediamarkt,
passage met o.a. Albert Heijn XL, Stadhuisplein en waar o.a. Bregje zit. Maar de passage, het oude deel van het
stadshart na Stadhuisplein (waar vroeger Dixons zat) tot H&M en de Waranda gaat naar mijn idee niet lekker.
Daarnaast vermoed ik het Woonhart (blijft jammer dat het geen onderdeel is van het Stadhart...), maar ook delen
van de Dorpsstraat vertonen lege plekken.
42. Met name het Stadshart weet zich redelijk goed te handhaven door een goede balans tussen horeca en winkels.
Maar er staat toch nog redelijk wat leeg.
43. De winkelcentra waar het goed mee gaat zijn op één hand te tellen.
44. De belangen van de pandeingenaren/verhuurders en de belangen van de gemeente sluiten niet genoeg aan op
elkaar, gevolg: in het centrum worden bij voorkeur grote oppervlakten verhuurd. Alleen grote ketens kunnen dit
opbrengen, waardoor kleinere locale ondernemers en onderscheidende concepten niet aan bod komen. Gevolg:
eenheidsworst en niets onderscheidends in het centrum. Dit gaat ook ten koste van de kwaliteit van de horeca:
grote vreetschuren met een verdienmodel op massa i.p.v. leuke, unieke, authentieke kwaliteitszaakjes. Enige
mogelijkheid om dit te doorbreken is een afspraak tussen gemeentes en eigenaren dat bijvoorbeeld 40% van het
winkel/horecaoppervlak verhuurd moet worden aan locale initiatieven. Op die manier kan er een leuke mix ontstaan
die uiteindelijk het winkelgebied succesvoller zal maken.
45. Staat veel leeg en veel zelfde detailhandel. Mis een hobby winkel in het stadshart.
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46. Veel leegstaande winkelpanden, teruglopende klanten in de Dorpsstraat.
47. Nog wel. Zoetermeer zal zich wel meer moeten onderscheiden van andere winkel gebieden i.v.m. groeiend
internetverkoop en ontwikkelingen zoals mall of NL. Vraag is waarom ik over 5 jaar in mijn vrije tijd nog in
Zoetermeer wil winkelen.
48. Leegstand, slecht onderhouden winkelgebieden, hoge huren, toename prijsvechters.
49. De Warande, de passage, eerste deel oude stadshart vanaf waar vroeger Dixons zat tot H&M hebben het zwaar
volgens mij. En in de Dorpsstraat zijn ook genoeg gaten te zien.
50. Ik heb het idee dat het woonhart, de passage, eerste deel winkelgebied van “oude” stadshart (waar vroeg
Dixons zat tot H&M), de Warande en delen van de dorpstraat het lastig hebben. Behoorlijk wat. Maar het deel met
mediamarkt, vernieuwde “passage” bij Albert Heijn XL, Stadhuisplein, nieuwe deel stadshart met Bregje en
horecaplein Dorpstraat bij oude muziekschool zien er heel goed uit. Kom ik graag!!!
51. Veel zelfde en best leegstand.
52. Veel leegstand in het stadshart. En veel te veel horeca bij elkaar. Ik vind er niks aan.
53. Er is wel leegstand maar gelukkig ook nog veel winkels.
54. In het buurtwinkelcentrum in Meerzicht is wat leegstand. In het Stadshart is ook een deel helemaal verlaten,
waar vroeger volgens mij een grote Daka sport zat
55. Dorpsstraat en Woonhart niet, Stadshart wel.
56. Staat nog veel leeg.
57. teveel leegstand, te weinig lokale ondernemers
58. Veel eenheidsworst en ZEER weinig aanbod voor jongeren (ik ben zelf 50).
59. De drank en eettenten schieten als paddenstoelen de grond uit
60. Op zich wel, al zou het voor bewoners in Noordhove (een wijk die voornamelijk bestaat uit sociale woningen en
mensen met lager inkomen) wel een uitkomst zijn als er een goedkope buurtsuper komt i.p.v. afhankelijk te zijn van
een filiaal van Albert Heijn.
61. Steeds meer leegstand dat is niét goéd en weinig gezelligheid.
62. Het winkelcentrum is meestal wel druk. Er komen steeds nieuwe winkels bij.
63.
64. Veel leegstaande panden gehad afgelopen jaren en veel winkels die sloten.
65. In vergelijk met andere omliggende.gemeentes doet Zoetermeer het niet slecht. Echter het dorp kan wel een
impuls gebruiken.
66. Teveel leegstand door te hoge huren.
67. Veel winkels sluiten en er komt vooral horeca voor terug.
68. Met name door gratis parkeren beleid. Maar.....ik vind veel te weinig kleinere boetiekjes... m.n. in duurdere
segment. Alles lijkt op elkaar vwb. kledingwinkels. Kun je in andere plaatsen ook vinden. Veel van hetzelfde en in
het goedkope segment . Daardoor ga ik als ik echt wil shoppen naar buiten Zoetermeer, naar plaatsen waar
gezelligere, verscheidene, meer keuze in hogere segment kledingwinkels zijn.
69. Er komen alleen maar eettentje bij en geen leuke aparte winkels.
70. Veel leegstand
71.Teveel ketens en te weinig particuliere winkeltjes.
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72. Winkels verdwijnen, horeca krijgt de overhand.
73. In de nieuwe winkelcentra zal het best goed gaan, maar er zijn een aantal oude centra’s die wel een verandering
nodig hebben. Zoals in de wijk De leyens, Leidsewallen en Seghweart.
74. Te veel leegstand en gelijksoortige ketens.
75. Gaat in bepaalde gebieden heel goed maar op locaties waar het veel te duur is niet zoals in de passage van het
Stadshart
76. Eenzijdig aanbod van ketens, veel te veel horeca (doen we niets anders dan eten, eten en nog eens eten en
drinken???), nog steeds te veel leegstand.
77. Veel en te lang leegstand in het centrum en div. wijken bijv. de Leyens erg verpaupering
78. Gezien de drukte
79. Flinke leegstand in Stadshart en Woonhart en Dorpsstraat.
80. Er is veel keuze maar er mag nog wel meer komen
81. veel te veel leegstand in stadshart en onvoldoende gevarieerd aanbod van winkels
82. oneens: Stadshart: onaantrekkelijk(er) na vertrek V&D en downgrading van bibliotheek tot 'leeszaal met horeca';
eens: Dorpsstraat: kleinschalig houden, geen koppeling met Stadshart forceren, fietsen (blijven) faciliteren;
(on)eens: wijkwinkelcentra: Rokkeveen OK, meeste andere te eenzijdig door (te) groot Stadshart.
83. Ik zie steeds meer lege panden en ik mis steeds vaker groentewinkels.
84. Dorpsstraat gaat niet goed. Is onterecht ondergeschoven kindje van Stadshart
85. Teveel leegstand
86. Veel leegstand/veel kleine foodwinkels zoals bonbonneries/wafels/zoetigheden etc.
87. Er staan veel winkelpanden leeg in het Stadshart. Mogelijk komt dit door de hoge huurprijzen.
88. Veel lege panden en veel goedkoop aanbod als action, bazaar, prijsmepper, hemarkt
89. Redelijk veel leegstand van panden en veel oninteressant aanbod van goedkope zaken als hemarkt, bazaar,
prijsmepper
90. M.u.v. woonhart in het stadshart.
91. Steeds meer leegstand en uit armoede dan maar een overvloed aan horeca.
92. Ondanks uitbreiding en verbouwing Stadshart zie ik de toekomst somber in. Met in Leidschendam prachtig
nieuw winkelparadijs, moderne stad als Rotterdam en
meer historische binnenstad van Den Haag is Zoetermeer onvoldoende voorbereid voor de iets langere termijn. De
outlet had juist voor impuls kunnen zorgen i.p.v. alle doemdenkerij hierover. Kijk naar Roermond waar ik geregeld
kom en waar de
binnenstad goed samengaat met de outlet. Daarnaast zal online verkoop verder toenemen en zal veel meer
geïnvesteerd moeten worden om een aantrekkelijke binnenstad te blijven garanderen.
93. Leegstand
94. de een na de andere winkel vertrekt en het pand staat maanden/jaren leeg.
95. Het stadshart heeft leegstand, een steeds eenzijdiger aanbod, winkelcentrum
Segwaert is achteruit gegaan...
96. Teveel leegstandin het gedeelte stadshart naast C&A
97. Behalve de leegstand dan.
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98. Stadshart moet wel oppassen dat er niet teveel kleine 'snack' gelegenheden worden gebouwd zoals de
kopcorner, madame cocos. Dit maakt dat gebied soms wat onaantrekkelijk om door te lopen en te winkelen.
99. Loops eens door het stadshart, staan allemaal lege panden met foto's in de etalages.
100. de chaotische periode die is ontstaan rondom de bizarre plannen voor een Holland Outlet Mall hebben de
(gevestigde) zaken geen goed gedaan. Het veel te lang uitblijven van het ondertekenen van de retaildeal is ook
fors van invloed geweest.
101. Dorp en Stadshart heeft relatief veel leegstand.
102. Er komt regelmatig teveel winkelruimte van kleine ondernemers leeg door de te hoge huren.
103. Teveel van hetzelfde, weinig keus voor mannen.
104. Er is weinig diversiteit in het aanbod terwijl er zoveel groeperingen zijn in de samenleving.
105. Veel leegstand en te weinig diversiteit.
106. Vreemde vraag. Wat gaat er goed? Of misschien niet? Wat is algemeen?
107. Slecht alles gaat dicht veel te duur voor de ondernemens en Zoetermeer kent het woord gezellig niet.
108. Te weinig diversiteit!
109. Winkelruimte te duur voor winkeliers.
110. Kleinere bijzondere winkels in het stadshart zouden het gezelliger maken. ik mis een hobbywinkel, een
kralenwinkel, een wolwinkel, een delicatessen winkel, cadeauwinkel. In de Dorpsstraat minder kappers en meer
boutiekjes en delicatessenwinkels.
111. Te veel leegstand en verdwijnen bekende winkelketens.
112. Veel leegstand in het stadshart.
113. winkelgebieden in de wijken hebben voldoende aanbod alhoewel er meer verswinkels bij mogen. Stadshart moet
meer internationale winkels trekken en meer inzetten op vermaak, ook na winkelsluitingstijden
114. Veel leegstand stadshart.
115. Te veel grote winkelketens. Veel leegstand.
116. Te veel grote winkelketens en veel leegstand in de passage kant
117. zijn bijna overal de zelfde winkels weinig variatie.
118. Er staan nog veel panden leeg, daarnaast zijn het vaak dezelfde soort winkels. Voor grotere maten kleding is er
maar weinig. Voor audio etc. kun je alleen nog
maar bij de Mediamarkt terecht. De BCC is recent weggegaan.
119. Veel leegstand (o.a. Dorpsstraat Meerzicht) door hoge huur.
120. Staat veel leeg o.a. Dorpsstraat Meerzicht ...huurprijzen veel te hoog!
121. Ik zie nog veel winkels verdwijnen en de leuk speciaalzaken zijn er al tijden niet meer.
122. Het stadshart wel, maar het woonhart is erg treurig.
123. Zeker als je kijkt naar de Dorpsstraat in vergelijk met de jaren 80 en 90.
124. Bijvoorbeeld de leegstand in winkelcentrum Meerzicht.
125. Ik woon in de dorpsstraat en daar staan veel te veel winkels veel te langdurig leeg.

Samenspraak Detailhandel

25

126. Niet alle winkelgebieden hebben een aantrekkelijk aanbod
127. Ik woon in de Dorpsstraat en daar staan veel te veel winkels te langdurig leeg.
128. Stadshart is zwak, Dorpsstraat laat men verpauperen en eigenlijk is alleen
Rokkeveen en Oosterheem een redelijk goed winkelcentrum.
129. Er verdwijnen er veel winkels.
130. Dorpsstraat te veel van hetzelfde tattooshops afslankstudios en kappers missen herenmode en blokker of
marskramer geen horeca meer erbij dat is voldoende aanwezig meer winkels en graag een betere supermarkt
131. Ligt eraan welk winkelcentrum. In sommige wijken staan veel winkels leeg
132. Zeker in vergelijking met bijvoorbeeld 10 jaar geleden is het in de stad gezelliger, en zijn er grotere ketens
geopend. We zijn er nog niet, maar de ontwikkelingen zijn positief.
133. elke zaterdag en zondag staat het bordje van de parkeergarages in het
Stadshart op "vol".
134. Maar, misschien iets meer aandacht voor de lege plekken in zijstraten van het winkelcentrum.
135. Te weinig variatie. Te veel grote ketens. Te veel leegstand onvoldoende parkeergelegenheid voor fietsen.
136. De grote ketens waarschijnlijk wel, maar de kleine detailhandel niet.
137. Dorpsstraat naar mijn idee niet goed.
138. Unibail Rodamco is goed bezig maar De Passage raakt steeds verder in verval.
139. Genoeg aanbod . .qua restaurants is het allemaal hetzelfde. (Veel Italiaans)
140. Leuk dat het stadshart helemaal vernieuwd wordt, maar jammer dat de wijkwinkelcentra niet worden
beetgepakt en het soms een troosteloze blijft met veel donkere plaatsen.
141. Er staan best veel winkelpanden leeg. Daarbij ook weinig diversiteit en verdwijnen sommige nieuwe namen
alweer snel, zoals Vingino.
142. Alleen maar landelijke ketens in Stadshart. Winkelcentrum Meerzicht verloedert, veel lege panden, slecht
aanbod, vooral discount winkels.
143. Nog veel leegstand in Stadshart.
144. Veel lege panden, of gevuld met laagwaardig aanbod.
145. De leegstand is toch redelijk beperkt. Natuurlijk zouden we een 100%
bezettingsgraad willen zien maar dat is niet realistisch.
146. Ik zie veel leegstand in de diverse winkelcentra, Stadshart, Dorpsstraat, maar ook in WC de Leyens (Blokker).
147. Dorpsstraat staat veel leeg, op vrijdagavond geen mens te bekennen, winkels niet voor niets allemaal dicht.
Stadshart ook nog steeds veel leegstand (kant stadhuisplein). Het gaat langzaamaan beter maar we zijn er nog lang
niet.
148. Veel leegstand in dorpsstraat en passage.
149. Misschien de omzet van de winkels wel goed, maar het winkelen voor de consument daarentegen minder
goed. Het is gewoonweg te! Druk helemaal sinds de Primark bijgebouwd is en andere aantrekkelijke winkels. Zoals
een outlet mall. Veel te lange wacht rijen. Veel te drukke winkels. Veel te volle terassen. "Je kan je ....
niet keren" zulle we maar zeggen. En al helemaal ontaantrekkelijk als je met kinderen loopt. Is een drukke winkel/
winkelstraat niet fijn winkelen.
150. Veel leegstand. Veel leuke winkels zijn verdwenen. Alleen ketens blijven.
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151. Veel leegstand.
152. De meeste alledaagse dingen zijn er we te krijgen.
153. Te weinig diversiteit
154. Veel te eenzijdig, veel zaken in goedkoop segment.
155. Er lijkt steeds meer (langdurige) leegstand te ontstaan.
156. Er is teveel leegstand en weinig onderscheidende winkels. Ook het feit dat er inmiddels iets van 4 of 5
kapsalons en 3 nagelstudios zijn vind ik gek en voegt niets toe aan het winkelplezier.
157. Ik mis een Zara, en denk groter een Forever21 of Topshop zou het goed doen. Kleding in grotere winkels zoals
H&M en Mango zijn meer gericht op een oudere kledingstijl terwijl jullie zo graag een studentenstad willen zijn.
158. Nog steeds veel leegstand!
159. Veel leegstand en grote concerns.
160. Veel leegstand. alleen grote ketens, weinig kleine ondernemers.
161. Gezien het verloop van de bedrijven, schat ik zo in dat het niet heel goed gaat met de winkelgebieden in
Zoetermeer. Als ik kijk naar de Dorpsstraat....vroeger zo gezellig en heerlijk winkelen. Nu is er weinig authentieks
aan. Ik ben mij bewust dat het winkelende publiek hier ook debet aan is. Vroeger konden kledingrekken nog buiten
staan, borden met reclame en meer van dit soort dingen. Nu kan dat niet meer. Het rek is leeg voordat het buiten
staat....
162. Er zijn vooral goedkope dipsnit winkels. Als je het deel van het stadshart binnenkomt waar vroeger de V&D zat
doet het armoedig en kansloos aan.
163. Veel leegstand.
164. Alle winkels die een winkelgebied knus en authentiek maken gaan binnen no time failliet of weg. Sommige
grote ketens overleven en outlets- tijdelijk of voor langere termijn- groeien als paddenstoelen uit de grond. Dit
bevordert de winkelgebieden, hun aangezicht hun reputatie en het type mensen dat erop af komt, niet.
165. Alle winkels die een winkelgebied knus en authentiek maken gaan binnen no time failliet of weg. Sommige
grote ketens overleven en outlets- tijdelijk of voor langere termijn- groeien als paddenstoelen uit de grond. Dit
bevordert de winkelgebieden, hun aangezicht hun reputatie en het type mensen dat erop af komt, niet
166. Alle winkels die een winkelgebied knus en authentiek maken gaan binnen no time failliet of weg. Sommige
grote ketens overleven en outlets- tijdelijk of voor langere termijn- groeien als paddenstoelen uit de grond. Dit
bevordert de winkelgebieden, hun aangezicht hun reputatie en het type mensen dat erop af komt, niet
167. Veel leegstand. Steeds meer winkels verdwijnen
168. Veel leegstand, veel dezelfde winkels.
169. ik zou voor de creatieve Zoetermeerder en mensen erbuiten graag een wolwinkel/stoffenzaak gewoon een
grote winkel waar we naaipatronen enz kunnen kopen tijdschriften op naar,brei en haak gebied wat zou dat heerlijk
zijn gewoon een zaak waar we kunnen zien, voelen en kopen en waar ook workshops gegeven worden ,en niet op
internet alleen kopen
170. Wel relatief veel leegstand. Weinig echt leuke, unieke winkels. Ik denk aan traiteur , speciaalzaken etc.
171. Nieuwe winkels blijven vaak niet lang bestaan.
172. Te veel outlet winkels.
173. Veel vernieuwing, goed dat er veel horeca is, echter wel jammer van de vele leegstand, zou mooi zijn als hier
bekende ketens komen i.p.v. 1 dags vliegen die zo weer weg zijn
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174. Veel vernieuwing echter ook veel leegstand, zou mooi zijn als hier bekende ketens komen ipv 1 data vliegen die
zo weer weg zijn
175. Te veel winkels niet rolstoel vriendelijk. Of helemaal niet toegankelijk.
176. Staat te veel leeg
177. Denk dat de huurprijzen voor de meeste winkeliers veel te hoog zijn
178. Er moeten meer winkels voor jong volwassenen komen. Ik denk aan Berschka, Forever 21 , misschien een
Starbucks. In ieder geval in de leeftijd 16-21. Want
deze gaan nog steeds liever naar Den Haag of Rotterdam
179. In diverse winkelcentra staan units leeg. Een mogelijkheid zou kunnen zijn om kleinere units te maken om zo
startende bedrijfjes een kans te geven. Ben benieuwd hoe een eigenaar van een winkelcentrum hier tegenover
staat.
180. Gezien het verloop in sommige delen lijkt me niet dat het goed gaat.
Bovendien hoor is waanzinnig hoge huurprijzen. Een beetje berekening leert dat voor kleine zelfstandige retailers
met een onderscheidend concept geen ruimte is in het stadshart.
181. Ben niet bekend met andere winkelgebieden in Zoetermeer. Ken alleen
Stadshart en Woonhart.
182. Wanneer ik ook ga op welke tijd dan ook, het is er altijd erg druk.
183. Verpaupering slaat toe.
184. Voor het Stadshart wel, ook al zijn de huren daar veel te hoog, voor de Dorpsstraat minder. Veel leegstaande
winkelpanden in Dorpsstraat en veel winkels waar weinig aantrekkingskracht vanuit gaat (SNS, muziekwinkel en de
2 winkels ernaast richting bruggetje, restaurant Sahara draait niet, veel te veel kapperszaken in en rond de
Dorpsstraat). Verbouwing van de Soetelaer duurt veel te lang en winkels aan de zijpoten (nieuwe panden) van de
Dorpsstraat draaien helemaal niet en er staan veel winkelpanden leeg, niet in te vullen, zit totaal geen loop in.
185. Door de ruime leegstand in het stadshart is het winkelen een stuk minder interessant geworden.
186. Veel leegstaande panden teveel horeca.
187. Het stadshart heeft duidelijk een vlucht genomen, met de vernieuwingen en de toegevoegde horeca. Goed
voor de grote winkelketens. Maar de Dorpsstraat blijft achter, terwijl deze omgeving met detailhandel en lokale
zzp'ers zoveel meer aandacht verdient!
188. Dorpsstraat gaat niet goed. Alleen op themadagen op zaterdag is het druk. Veel leegstaande winkels en ook
winkels die te weinig toevoegen.
189. Het aanbod is beperkt tot grote concerns. Er zijn geen eigentijdse winkels.
190. De winkel eigenaren in de Dorpsstraat worden gewoon weg gejaagd door de dure prijzen evenals in de rest van
de stad.. echt schandalig.
191. Er is veel leegstand.
192. Relatief weinig leegstand.
193. De Dorpsstraat lijkt wat rustiger, maar is door de loopbrug via het park beter verbonden met het Stadshart.
194.
195. Gezien de leegstand en in sommige centra de eenheidsworsten aan ketens denk ik niet dat het goed gaat.
196. Er is veel leegstand. Ik ben ook duidelijk niet de doelgroep voor Stadshart
Zoetermeer.
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197. Zeker in het Stadshart staat steeds meer leeg en gaan wij liever naar Leidschenhage, mede daar ook gratis is
te parkeren helpt mee om dat centrum te bezoeken i.p.v. het Stadshart.
198. Vrij veel leegstand en weinig kwaliteitswinkels.
199. Veel leegstand en winkels samenvoegen tot grotere winkelpanden verkleint de diversiteit.
200. Ik zou graag een slager en een viswinkel zien in Seghwaert.
201. Er blijven nieuwe winkels komen dus zal het wel goed gaan vanuit economisch perspectief. Helaas wel heel
veel keten winkels waardoor weinig eigenheid in stadshart (gelukkig wel in de Dorpsstraat)
202. Nog steeds veel leegstand en overkapping ontbreekt op veel plekken deels of helemaal. Cadenza
bijvoorbeeld. Heel leuk geworden maar het moet niet regenen.
203. Slecht dat de auto veel meer ruimte krijgt dan de fiets in het Stadshart. Auto parkeren kan tot bijna in de AH,
fiets moet buiten het winkelcentrum. Even snel 1 ding halen in de winkel is er niet bij omdat je je fiets niet voor de
winkel mag zetten, maar ver weg in een fietsenstalling nadat je een kaartje hebt gehaald. Parkeren betaalt de
winkeliersvereniging, fiets stallen betaalt de belastingbetaler. Auto verkeerd parkeren is slechts een boete, fiets
verkeerd stallen is verwijderen. Ook slecht dat het knooppunt van fietspaden, dat het centrum van een stad is, elke
dag weer afgesloten is voor fietsers. Voor de auto zou dat ondenkbaar zijn. Alternatieve snelle fietsroutes zijn er
niet rond het stadshart, omfietsen is het resultaat. Het fietsbeleid voor het Stadshart moet dus snel en drastisch
aangepast worden.
204. Het online shoppen wordt steeds populairder, er is geen factor die het 'écht winkelen' stimuleert doordat de
verzendingen en retournaties steeds vaker kostenloos zijn.
205. Veel dezelfde type winkels in het centrum. Meer ruimte voor boutiques in centrum. En in lokale winkelcentra
soms veel leegstand.
206. Veel leegstand.
207. Het Woonhart is uitgestorven gebied. Ligt te ver uit de loop van het Stadshart zelf.
208. Er komen steeds meer eetgelegenheden maar de winkels verdwijnen uit het straatbeeld. In de kleinere
winkelcentra is heel veel leegstand.
209. Te veel leegstaande winkelpanden
210. De huren zijn te hoog in het stadshart. Er is veel leeg en wat er voor terugkomt zijn meerendeel eettenten. Het
stadshart wordt meer een eethart dan een Stadshart.
211. Er wordt te weinig rekening gehouden met mindervaliden
212. Veel leegstand. Zie bijv. Winkelcentrum Meerzicht.
213. Veel leegstand, ik vind het zo gek dat we iets nieuws bouwen als er een hele straat leeg staat aan
winkelgebied.
214. Veel leegstand, ook bijv. in Meerzicht.
215. Zou weer een interieurwinkel(tje): zien. Action is de enige waar je iets simpels kunt kopen.
216. Sinds de crisis staat er in de stad een hoop winkelruimte leeg (met name wc Meerzicht, Dorpsstraat en
Stadshart-Passage) maar het valt me op dat steeds meer lege winkelpanden een nieuwe huurder hebben gevonden.
217. Er is sinds de crisis nog winkelleegstand in diverse winkelcentra maar het valt me op dat steeds meer lege
panden een nieuwe huurder krijgen. Winkelcentrum Meerzicht, Dorpsstraat en Stadshart (o.a. Passage) hebben nog
flink wat panden leeg staan.
218. Heel veel leegstand in het stadscentrum
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Stelling 2: Ik bestel steeds meer via internet en koop daardoor minder in de winkels.
Ruimte voor een toelichting:
1. Ik bestel meer online dan ik in winkels koop.
2. Lekker makkelijk! En goedkoper. Bij koop in de winkels moet je alles naar huis toe sjouwen.
3. Niet meer en niet minder. Voornamelijk in winkels
4. Inmiddels gestabiliseerd in de verhouding internet en in een fysieke winkel.
5. Kleren koop ik toch altijd in de winkel aangezien je het daar kan passen.
6. Ik hoop alleen die dingen online die in de winkel niet te krijgen zijn. Kleding, boeken, dvd's (en ja, ik tel de
prijs ook mee).
7. Ik koop inderdaad veel via internet maar winkel ook veel in de Dorpstraat, niet veel in het Stadshart. Ik hou
van de Dorpstraat, het straalt gezelligheid uit en er zijn zoveel verschillende winkels. Alles kun je er kopen. Het
heeft nog de gezelligheid van een Dorp.
8. Er wordt wel veel meer via internet gekocht omdat het gemakkelijk is vanuit de stoel iedereen heeft het
druk tegenwoordig met lekker winkelen zal ik altijd blijven doen het is niet alleen het internet maar ook de
hoge huren die betaald moeten worden door de ondernemer.
9. We moeten meer in winkels komen.
10. Ik koop de spullen die ik nodig heb en laat deze regelmatig in de winkel zelf bezorgen. Ik vind het leuk
om af en toe te “snuffelen” in de winkels.
11. Dit komt doordat er veel winkels vertrokken zijn o.a. door veel te hoge huren. En als de grote ketens het na
laten dat te bieden wat je online niet hebt........
12. Ik koop nog steeds 80% in de winkel, juist voor de winkelier.
13. Ik ben misschien ouderwets, maar koop nog steeds in de winkels. Internet winkelen doe ik zelden.
14. Ik wil zien en voelen wat ik koop.
15. Bestel wel online, maar bij bekende winkels die wij in Zoetermeer hebben, laat ik het in de winkel bezorgen.
16. beide zijn op hun eigen manier handig.
17. Ik deed dit. Ik zie liever mijn spullen in het echt.. Ben redelijk vaak toch de mist in gegaan online.
18. Ik vind dat fysieke winkels moeten blijven. Ze hebben ook een sociale functie en gaan goed samen met
horeca.
19. Afhankelijk van wat het is, kleding koop ik vaak in de winkel, evenals cadeautjes. Ook voor een hapje
eten tussen de middag of in de avond ga ik nog relatief vaak naar de winkels. Grotere elektronische artikelen
koop ik vaak wel via internet, echter dan wil ik die vaak wel eerst in de winkel bekijken. Voor kleinere artikelen
ga ik vaak nog wel naar de winkel.
20. De dagelijkse boodschappen doe ik in elk geval bij ons buurtwinkelcentrum en wat daar verder te koop is
ook.
21. Als ik dat al doe, dan is dat meer door het verschraalde eenzijdige winkelaanbod, dan door het gemak.
Winkelen is een andere belevenis dan online iets bestellen.
22. Winkelen is ook een vorm van bewegen en contact maken met anderen. Tevens kun je de artikelen
voelen, ruiken, zien, passen e.d. voordat je het koopt.
23. Ligt eraan waarvoor je online besteld.
24. Wachttijden in de winkels, slinkende voorraden c.q. beperkte assortiment, parkeren en last but not
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least de prijzen maken de keuze gemakkelijk.
25. Klopt. Ik merk dat het passen in benauwde paskamers, het wachten bij kassa's etc. me steeds meer
tegen staat. Veel webshops berekenen amper meer verzendkosten en bieden gratis retourneren aan.
Hierdoor kun je alles thuis op je gemak passen. Het scheelt ook impulsaankopen in winkels.
26. Weinig kleding winkels voor kinderen
27. Eten/drinken, bloemen/planten of kleding (inclusief schoenen) niet. Overige vaker wel. Behalve wanneer
ik advies wil, of het toch eerst wil hebben gezien of uitgeprobeerd.
28. Ik koop alleen via internet als de winkel(s) mij het artikel niet (snel) kunnen leveren
29. Wanneer er geen toegevoegde waarde (gezelligheid van het winkelgebied, unieke winkeltjes die het
bezoeken waard zijn) te vinden zijn in het stadshart, kan ik net zo goed online bestellen bij H&M, Hema,
Esprit, Zara, toch?
30. Het is een beetje van beide. Internet geeft comfort, maar winkelen blijft prettig.
31. Wij als zelfstandige ondernemers weten wat voor consequenties dit heeft voor de winkelstraten
32. Winkels hebben bijna geen voorraad meer.
33. Eten/drinken, bloemen/planten, bril (contactlenzen niet) en kleding koop ik bij een fysieke winkel. Al het
overige steeds meer via internet. Tenzij ik het advies wil hebben of het toch graag eerst wil zien, voelen
enz.
34. Kleding, bloemen/planten en boodschappen koop ik bij niet via internet. Maar andere zaken steeds
meer. Tenzij ik advies wil hebben en/of het product eerst wil zien/voelen/ervaren.
35. Dagelijkse producten niet, anders wel.
36. Ik koop wel via internet maar ook nog steeds in de winkels, helaas kan ik hier niet altijd vinden wat ik
zoek.
37. Goedkoper.
38. Als iets via het internet goedkoper is en het wordt ook nog eens gratis thuisbezorgd dan is de
keuze snel gemaakt.
39. Hangt af van het soort product.
40. Ik koop nooit wat via internet. Ik wil de kleding altijd passen.
41. Kleding koop ik niet online, omdat ik dit wil passen.
42. Ik doe beiden.
43. Alleen als de winkel niet meer in Zoetermeer bestaat, zoals Simon en Levelt voor koffie en thee etc.
44. Ik koop graag in winkels, met name kleding schoenen enz. je kunt de het materiaal voelen en hebt
meerdere keuzes.
45. Ik wil zien en voelen.
46. Ik koop het liefst in de winkel, maar door slecht aanbod gedwongen om online te gaan.
47. Winkels hebben vaak kleine maten in de Winkels voor jonge meiden en niet voor de modieuze
werkende vrouw.
48. maar moet voor iets speciaals wel naar andere gemeente.
49. Het aanbod in de winkels wordt steeds minder en duurder. Sommige winkels verwijzen zelfs naar hun
eigen website.
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50. Er is een evenwicht: bestellen via internet wat niet direct in het winkelaanbod ter plaatse zit en anders
gewoon naar de winkels.
51. Meer keuze.
52. Omdat er steeds minder winkels zijn, aanbod van Zoetermeer te klein is.
53. Maar bijvoorbeeld kleding koop ik toch graag in een echte winkel.
54. Keuze is veel ruimer online en geen last van de enorm beperkende openingstijden. (Hoe werkende
mensen aankopen deden voor internetwinkelen is me een compleet raadsel.)
55. voor de oudere vrouw is er in het stadshart onvoldoende te vinden.
56. Ik wil zien wat ik koop
57. Gemak.
58. 50/50.
59. Kleding koop ik altijd in winkels.
60. Het assortiment steeds beperkter (nagenoeg alles wat je bij de Bijenkorf vindt, is in Zoetermeer niet
verkrijgbaar)
61. het aanbod in winkels is afgenomen, en veel van mijn favoriete winkels zijn failliet, waardoor ik online
moet kopen, terwijl ik liever een winkel bezoek.
62. Onderscheidende winkels ontbreken. Met alleen de grote ketens ga ik in toenemende mate liever naar
internet toe. Meer keuze, betere prijsvergelijking. En zeker omdat de bestaande winkels niets toevoegen
behalve vaak irritatie omdat ze producten niet hebben en de bediening niet optimaal is.
63. ik hoef niet stad en land af te lopen om naar iets te zoeken wat ze in de winkel toch nooit hebben.
64. Vooral wat ik niet hier kan kopen.
65. Vaak goedkoper en steeds sneller.
66. Winkelen kost veel tijd en is meer een uitje geworden als noodzaak. Dus het moet leuk zijn.
67. Bepaalde dingen koop ik in de winkel, zoals een broek (pasvorm) en schoenen
(schelen erg in maat). Producten die altijd universeel zijn koop ik via internet.
68. Winkelen is gezellig
69. Er moeten meer winkels komen zoals: Zara, Monki En Bergsma enzo. Als ik bij zulke winkels wil komen
moet ik reizen maar Den Haag en hierdoor bestel ik vaak online omdat dat wel echt DE winkels zijn waar de
meeste jongeren en ik shoppen voor kleren.
70. Om die reden dus bij vraag 1.
71. Deze gedachte is van de jongere generatie, niet de oudere. Waar het fout gaat is dat: het aanbod en de
faciliteiten gericht zijn op de jongere generatie waardoor ook voor de oudere generatie de stad niet meer
aantrekkelijk is.
72. Vaak goedkoper.
73. Koop niet graag kleding via internet.
74. Met name elektronische producten en goedkope sieraden. Denk aan een
Aliexpress
75. Ik vind het fijn om waar te voelen en te zien. En winkelen is gewoon leuk en sociaal.
76. Soms wel voornamelijk vanwege tijdsgebrek maar ik blijf het fijner vinden om dingen in een “echte” winkel

32

Samenspraak Detailhandel

te kopen.
77. Als bepaalde winkels hier zouden zitten, zoals Zara of We Woman/meisjes dan zou ik meer in de
winkels kopen.
78. Bestellen via internet is afstandelijk en je krijgt niet de service die je in een winkel wel krijgt. Informatie
over produkt, iets proeven voordat je het koopt etc.
79. Internet is goedkoper en in stadshart zijn over algemeen alleen de grotere zaken te vinden. Den haag
heeft ook veel kleinere winkels met ander aanbod. Daar zal de huurprijs ook wel anders zijn
80. Klopt, alleen kleding, schoenen koop ik toch liever in de winkel.

81. Hekel aan online kopen i.v.m. bezorging/retourneren. Wil artikel zien voelen ruiken etc.
82. Hekel aan online shoppen ivm bezorging/ ruilen en wil artikel zien voelen
(kwaliteit) en of ruiken etc.
83. Heeft ook te maken met het winkelaanbod.
84. Helaas is dat waar.
85. Ik bestel inderdaad meer via Internet, maar dat is wel gelimiteerd tot elektronica en games. Andere
zaken, zoals kleding, levensmiddelen, etc haal ik echter nog steeds in de winkels.
86. Eens; maar alleen artikelen die ik al ken en niet eerst wil proeven, voelen, passen, etc.
87. Maar dat geldt niet voor elk artikel, sommige wil je toch eerst zien, voelen, passen.
88. Online kan je niet passen en is altijd gedoe met terug sturen.
89. Winkelen is toch veel leuker je kunt het passen voelen stukje beleving.
90. Ik bestel veel via internet omdat het handig is en je niet zelf hoeft te sjouwen met spullen. alleen de
buurtsuper blijf ik komen.
91. Ik kom vaak in de stad voor mijn werk (AHXL) en drink dan nog wat in de stad, maar andere aankopen
doe ik bijna allemaal online.
92. Ik vind het belangrijk om het artikel te passen/voelen voordat ik iets koop.
93. Veel producten moet je gewoon zien, voelen, passen, ect.
94. Winkels worden steeds meer als showroom gezien. Kijken in de winkels en online zoeken naar de
goedkoopste prijs.
95. Kleding, hardware etc. via internet, verse producten en speciale juist niet.
96. Ik ga naar het stadshart als ik naar winkels ga die daar zijn voor winkels die te ver voor mij zijn doe ik
aan online shoppen.
97. Ik koop inderdaad meer via internet. Voor een deel bij grote ketens die ook een vestiging in het
Stadshart hebben.
98. Ik zie en pas de dingen liever dus bestel bijna niets via het internet.
99. Minder druk, en makkelijker en je kan op je gemak kijken. Zou de Primarkt moeten doen een online
webshop.
100. Wat ik hier kan krijgen, koop ik hier (in Zoetermeer).
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101. Je wordt daartoe gedwongen omdat dingen die men niet elke dag koopt steeds vaker niet gewoon in de
winkel te krijgen zijn. Denk aan cd's, badstof hoeslakens, basic kleding (t-shirts, spijkerbroeken),
caviahuisjes.
102. Aantal artikelen minder te koop.
103. Online zie je gemakkelijk waar er voorraad is en waar je goedkoopste shopt.
104. Jammer genoeg!
105. Voor kleding en schoenen ga ik naar fysieke winkels. Elektronica wil ik ook zien voordat ik het koop.
Wanneer een winkel geen levering biedt koop ik het online.
106. ik wil nog steeds mijn goederen voelen.
107. Online bestellen heeft zijn voor- en nadelen. Maar het is makkelijker en sneller. Eer dat je nu een
parkeerplekje gevonden hebt (meestal niet echt dicht in de buurt, parkeergarages hebben vaak op de bovenste
verdieping nog wel een plekje). Online shoppen, thuis op je gemak passen, niet goed dan kosteloos retour
zenden is praktischer en makkelijk. Ik raak namelijk altijd de bonnetjes kwijt en als ik deze een keer niet kwijt
geraakt ben, dan sta ik in de rij om iets retour te geven.
108. Omdat in Zoetermeer de winkels klein zijn bv. de Esprit en ik niet altijd zin heb om naar Den Haag te
gaan.
109. Ik koop online spullen die ik lokaal niet of moeilijk kan krijgen. Denk aan boeken, kleding in grote
heren maten en grote maat schoenen.
110. Ik bestel inderdaad steeds meer op internet maar toch blijf ik het meest in echte winkels kopen
111. ja omdat in Zoetermeer (stadshart) dat gewoon gemist wordt.
112. Internet is handig maar ik prefereer toch de fysieke winkels.
113. Alleen als het veel goedkoper en geen verzendkosten heeft.
114. Vind het fijner in een winkel shoppen.
115. Ik vind het prettig om bijvoorbeeld schoenen in een winkel te passen en te kopen, want de ene maat 39
is de andere niet. Als ik dat via internet zou doen, en de schoenen passen niet, dan moet ik het pakje weer
terugbrengen. Dus: in de winkel merk ik direct of ze wel of niet goed zitten.
116. Nee dat is al jaren op hetzelfde niveau bij mij.
117. Ik gebruik beiden, vooral omdat dingen er niet zijn in de Stadshart, zoals
stoffen winkel of een hobby winkel enz. enz. Ook heel jammer is dat Formido weg is
118. Er zijn geen alternatieven in Zoetermeer.
119. Via internet koop ik voor het gemak vele spullen, maar koop ook in winkels in de buurt. Dit is wel
veranderd bij mij sinds de afgelopen 10 jaar.
120. Klopt, maar dat neemt niet weg dat ik nog steeds graag winkel in de omgeving. Wat ik online koop is vaak
erg specifiek.
121. Ik bestel veel via Internet, maar niet "steeds meer". De dingen die ik altijd al in winkels kocht, ben ik in
winkels blijven kopen.
122. Alleen producten die niet verkrijgbaar zijn in Zoetermeer voor een gelijke prijs.
123. Ik haal wel via internet, maar ook bij de Primark. Het is lastig om originele, betaalbare kleding te vinden.
De grote merken verkopen meer van hetzelfde, waar iedereen al in loopt.
124. Wij gaan juist met het gezin naar de winkel voor het kopen van kleding, gelijk gezellig samen lunchen en
dus tijd voor elkaar.
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125. Geldt voor sommige producten.
126. Internet winkels zijn nou eenmaal goedkoper en met een dunne portemonnee telt iedere euro.
127. Ik ga wel eerst kijken in Zoetermeer, daarna in Den Haag/Rotterdam en als ik het dan nog niet kan
vinden, dan bestel ik via het internet.
128. Online shoppen is veel makkelijker dan in de winkel, je kunt alle producten die je leuk lijken bekijken en
aan de hand van de maattabellen bestel je dan de gewenste maat.
129. Ik koop af en toe iets online. Ik vind het daarentegen nog steeds onwijs fijn om de winkels in te gaan
en kleding te passen. Als het dan online goedkoper te krijgen is bestel ik het natuurlijk daar.
130. Ik bestel op internet omdat er bijv. weinig kinderkledingwinkels zijn. Ja H&M en
Primark, maar daar loopt de hele klas in.
131. Ik wil nog steeds graag dingen eerst zien voor ik het koop.
132. Ik wil graag de producten die ik koop in mijn handen hebben en goed kunnen bekijken en informatie
van een medewerker krijgen. Kleding wil ik graag passen. Dan weet ik zeker dat het past en het niet
teruggestuurd hoeft te worden.
133. Het is andersom.. ik kan steeds minder kopen in de winkels omdat het assortiment wat ik wil niet
in de winkel staat, daarom bestel ik op internet.
134. Zie vorig antwoord.
135. Omdat aanbod verschralen, ook in Zoetermeer.
136. Ook ik bestel zo af en toe iets bij Bol.com of Wehkamp en laat zelfs eens in de zoveel tijd mijn
boodschappen door Picknick bezorgen. Toch ga ik nog het liefst zelf naar fysieke winkels zodat ik zelf de
produkten kan bekijken voordat ik het aanschaf. Online kopen betekend gemak, maar het ontbreekt daarbij
aan sfeer, dus voor funshoppen nog altijd naar de winkels in de stad.
137. Fysieke winkels hebben nog steeds mijn voorkeur. Ik bestel weleens iets bij Bol.com of Wehkamp, en
soms laat ik de boodschappen door Picknick bezorgen, toch ga ik het liefst zelf op pad. In winkels zie je
wat je koopt en kun je prima combineren met horeca (funshoppen).
138. Ben ik het wel mee eens maar meer keuze aanbod aan winkels wordst het aantrekkelijker voor de
mensen om te winkelen ook terrassen zijn van belang.
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Stelling 3:Het winkelcentrum is voor mij belangrijk voor de gezelligheid en sociale
contacten. Ruimte voor een toelichting:
1. Niet een reden voor mij om naar een winkelcentrum te gaan. We voor mijn kinderen voor leuke
activiteiten.
2. Stadshart is wel gezellig. Stadhuisplein is prima!!
3. Een buurtwinkelcentum is erg belangrijk voor het sociale aspect in een wijk.
4. Prima! functioneel om inkopen te doen.
5. In het winkelcentrum doe ik even snel mijn boodschappen. In de Dorpsstraat is het voor mij een
uitzondering. Daar eet ik ook graag even iets of wil even op een terrasje zitten voor de gezelligheid. Dus
daar winkel ik wat meer en blijf daar graag wat langer rondneuzen.
6. Nee niet echt. Als je tussen zwangere Tokkies en middelbare scholieren rondlopen 'gezellig'
noemt...
7. Daar kom ik niet voor naar een winkelcentrum. Dat doe ik wel thuis.
8. Fijn dat het Stadshart er is maar voor mij is de Dorpstraat nummer 1
9. Heel belangrijk.
10. Gezelligheid kan evt. op horecaplein gevonden worden (Clooney’s, O ld pal, daar. Dat nieuwe stuk niet
echt), maar rest van de stad niet echt.
11. Echter keuze type winkels en/of leegstand bepaald ook het soort bezoekers.
12. Voor mijn momenteel vooral voor de gezelligheid; sociale contacten zoek ik zelf ergens anders, maar ik
kan me voorstellen dat anderen er wel hun sociale contacten zoeken/vinden.
13. Ik kom hier om te winkelen.
14. Zie bij vraag 2.
15. Kom je vaak je buurtgenoten tegen dus goed voor het sociale contact.
16. Sociale contacten in een winkelcentrum???
17. Tegelijkertijd koop ik er ook regelmatig spullen, dus ook voor het nuttige.
18. Zeker!!! Ik ga er graag heen om wat te eten en te drinken, maar ook om eventuele bekenden tegen te
kunnen komen.
19. Sociale contacten minder, maar ik zou er inderdaad vaker zijn als het gezellig(er)
zou zijn
20. Eens, hoewel mijn primaire behoefte toch functioneel is. Halen wat ik nodig heb.
21. Puur functioneel voor boodschappen.
22. Helemaal eens!!! Lekker wat drinken en eten. Maar ook voor de dingen die ik graag in een fysieke winkel
koop, vind ik het leuke eraan dat je mensen tegen kan komen.
23. Het is fijn om met vrienden in de stad af te spreken.
24. Daarom moet er gewoon meer horeca verspreid over het centrum. Leuk zo'n klein horeca plein maar
voor het formaat stad wat Zoetermeer is, is het heel beperkt allemaal (kleinere steden om ons heen hebben
2x zoveel)
25. In een winkelcentrum kom ik omdat ik dingen wil aanschaffen.
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26. Het is gezellig om met elkaar af te spreken maar dat hoeft niet persé daar.
27. het is idd wel gezellig als tenminste de ravage in het stadshart eens is opgelost
28. Zoetermeer moet meer aandacht schenken aan historisch besef inwoners en mooie oude kern.
29. Niet voor sociale contacten.
30. In het wijkwinkelcentrum kom je buurtgenoten tegen.
31. Het winkelcentrum in mijn wijk wel, het stadshart niet.
32. Het winkelcentrum in de wijk wel, het stadshart niet.
33. Alleen jammer dat het stadhart z'n eigen identiteit kwijt raakt. Dit door karakterloze nieuwe gevels
en smallere straat.
34. Zijn vooral belangrijk om snel je primaire spullen (boodschappen, kaarten) te halen.
35. Ik wil zo snel mogelijk en efficiënt winkelen.
36. Wijkwinkelcentra zijn meer van belang voor de dagelijkse boodschappen. Voor "gezelligheid" en "sociale
contacten" is e.e.a. minder relevant. Dat is voor Stadshart/Dorpsstraat wel belangrijk. wijkwinkelcentra moeten
wel aantrekkelijk, veilig en schoon zijn.
37. Naast het feit dat ik wíl vinden wat ik zoek aan 'spullen', wíl ik daar ook meer gezelligheid tegenkomen.
Daarbij hoort de saamhorigheid, de sociale contacten en veiligheid.
38. N.v.t. voor sociale contacten.
39. Alleen Zoetermeer heeft de stad niet gezellig gemaakt
40. het nodigt niet uit om er met vrienden af te spreken. Erg jammer
41. Niet ieder winkelcentrum is daar geschikt voor. In het Stadshart kom je wel voor de gezelligheid
42. voor hapje en drankje ben ik vaak in stadshart te vinden al word het nu wel beetje veel horeca op 1
deel . Ik mis dat in het deel bij de albert hein
43. ik maak regelmatig een praatje met zowel klanten als medewerkers in diverse winkels. Vind ik super
gezellig.
44. Soms om uit eten te gaan. Maar qua winkelen kom ik vooral voor het winkelaanbod.
45. Maar kom er te weinig omdat er te weinig diversiteit aan winkels is
46. Een winkelcentrum zorgt wel voor gezelligheid. Echter onderhoud ik mijn sociale contacten niet per se in
een winkelcentrum.
47. Ik ga naar een winkelcentrum waar goede winkels zijn en dan komt de gezelligheid wel op de 2e plaats!
48. in de wijk is het enkel handig voor de boodschappen maar Stadshart of
Dorpsstraat puur voor de gezelligheid en bijvoorbeeld terrasje
49. natuurlijk moet het ook gezellig zijn in een winkelcentrum. maar het ruime aanbod van winkels is
belangrijker
50. Voor sociale contacten is dit winkelcentrum te groot. Daar is winkelcentrum
Rokkeveen veel beter voor geschikt.
51. Het winkelcentrum krijgt steeds meer een sociale functie. Het wordt een ontmoetingsplek om gezellig
te gaan winkelen. Wel in een juiste mix met horeca en blurring.
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52. Wel als er voldoende terras gelegenheid is om sociaal te kunnen zijn :-)
53. Functioneel
54. Ik ga boodschappen doen omdat ik die nodig heb. Sociale contacten en gezelligheid hoort wat mij
betreft niet bij boodschappen doen. Ik ga nooit zo maar naar winkels maar altijd met een koopwens
55. je komt er inderdaad de buren vaker tegen (Wijk winkelcentrum) of voor de
Horeca en evenementen (stadshart en Dorpsstraat)
56. Daar heb ik het winkelcentrum niet voor nodig, kom wel vaak veel bekenden tegen tijdens het
winkelen.
57. Gezelligheid is belangrijk. Sociale contacten heb ik elders.
58. Ik kom daar puur als ik iets nodig heb. Al die activiteiten die georganiseerd worden zijn voornamelijk
irritant.
59. vroeger kon je echt n rondje doen, nu 1 rechte weg. niet gezellig.
60. Gezelligheid en sociale contacten heb ik ook in mijn eigen achtertuin of bij familie en vrienden. Daar heb
ik het winkelcentrum niet voor nodig. Ik ga meestal recht op mijn doel af en snel weel terug naar huis.
61. Ik ben er niet zo vaak ik vind t niet gezellig
62. Dit is niet waar een winkelcentrum in mijn ogen voor is.
63. het is heerlijk om zo'n mooi winkelcentrum in je eigen stad te hebben ...............
64. Niet belangrijk, maar wel leuker als het gezellig is
65. Daarom belangrijk dat er veel horeca is
66. Vooral op de koopavonden en in het weekend
67. Met meer aandacht voor jong volwassenen houd je ze hier, en gaan ze met plezier naar het Stadshart
68. d.w.z. het buurtwinkelcentrum, niet Stadshart e.d.
69. Absoluut! Ik vind het echt nog gezelliger geworden, nu Cadenza erbij is gekomen en we worden allemaal
ouder (hopen we) en op die manier kan je sociale contacten houden en ergens even een kopje koffie drinken,
zoals b.v. de nieuwe stadhuis
70. Met buurtfestiviteiten die actief worden gepromoot, haal je de sfeer terug van samen zijn door samen te
doen.
71. Voor gezelligheid, contacten, beleving etc. maar ook voor boodschappen, bijv. bij drogist, supermarkt.
72. Niet het winkelcentrum, maar de horecapleinen!
73. Absoluut eens.
74. Ik vind het niet zo gezellig. Het tocht er vaak en er is weinig tot geen groen. Alles is steen. Op het plein
bij de bibliotheek zijn de terrassen nu kaal
75. waar ik me ziek aan erger is dat ik elke dag in mijn pauze als ik even door het SH loop door allerlei
jongeren/studenten aangesproken wordt die mij iets aan willen smeren. Kan daar nou niet iets aan gedaan
worden.
76. Het winkelcentrum is mijn woonplek (ik woon erboven), maar de meeste mensen zijn er bezoekers.
77. De toevoeging van chocolate company is voor mij een aanwinst! De medewerkers zijn vriendelijk en het
is er altijd gezellig. Daarnaast vind ik het ook gezellig om zo af en toe uit eten te gaan in het stadshart en
dan kom je altijd wel iemand tegen.
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78. het is belangrijk om te kijken wat je wilt kopen.. gezelligheid eens.
79. Vreselijk plein waar de identiteit van de restaurants nu eenheidsworst is. Beter iedereen zijn eigen tafels
stoelen en parasols zodat duidelijk is bij wie je gaat zitten. Ook in Rokkeveen is het middenplein armoedig is
geworden. Iedereen wil de bankjes terug maar wordt niet naar geluisterd. Waarschijnlijk luistert de gemeente
ook niet naar de bewoners en restauranthouders dus waarom vullen we dit eigenlijk in??????
80. Voor mij niet. Maar wel voor veel ouderen.
81. Absoluut ! Uiteraard moeten ook de dagelijkse boodschappen gehaald worden maar deze zijn prima te
combineren met een afspraak met vriend of vriendin om samen bij te praten bij een bakje koffie in de lokale
horeca
82. Een winkelcentrum is er uiteraard voor standaard boodschappen, maar niets zo leuk om het te combineren
met bijvoorbeeld een bakje koffie in lokale horeca. Ik spreek dan ook vaak af met vrienden in de stad om zo
shoppen te combineren met sociaal contact
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Stelling 4: Ik vind het een goede zaak als de gemeente dit ondersteunt.
Ruimte voor een toelichting:
1. Doen, gemeente!!! Dit is de toekomst van de winkels. Maak van het winkelen een belevenis. Met een
hapje en drankje.
2. Blurring is onverstandig, hierdoor zullen speciaal zaken ten onder gaan.
3. ondersteunt in de zin van wetgeving als dat nodig is i.v.m. de officiële wet. Anders liever niet mee
bemoeien en de markt zijn werk laten doen en dus ondernemers gewoon laten ondernemen en de vrijheid
geven om inventief op de markt en de behoefte van publiek in te springen. Een goede echte ondernemer is
hier als het goed is steeds mee bezig.
4. Je kunt een lunchroom in een kleding winkel hebben, zolang deze maar wel wordt gecontroleerd.
5. Als winkeliers dit willen doen, moeten ze dat zelf weten. Dat heet marktwerking. De gemeente of het rijk
heeft hier helemaal niets van te vinden. Laat de markt dat oplossen. Dus ja goed idee van die winkeliers en
nee de gemeente hoeft hier geen regels voor te maken.
6. Van mij hoeft het niet samen maar als ze daardoor kunnen overleven dan hebben ze mijn zegen. ik denk
alleen niet dat ik er gebruik van zal maken.
7. Gemeente moet de mogelijkheid bieden en kaders stellen maar meer niet. laat het verder aan de winkels
over. Ga niet als gemeente bepalen wat winkels moeten doen.
8. Het heeft natuurlijk wel wat om tijdens het shoppen een bakje koffie te drinken in je favoriete winkel.
9. Graag.
10. Geen idee of ik dit echt een goed idee vind, maar als een ondernemer dot wil proberen kan ik daar
alleen maar achter staan. Nieuwe ideeën van enthousiaste ondernemend moeten er altijd steunen en niet
dwarszitten.
11. Ik vind het leuk als er combi's komen, maar in de wijk mag ook wat meer horeca (vooral lunchrooms
en koffiebars) komen waar je bijvoorbeeld bij een avondwandeling een kopje koffie kan gaan drinken.
12. Maar dit is ook een zaak van de winkeliers onderling.
13. Er behoren regels te zijn.
14. Ook hier is weer het sociale contact van groot belang om de eenzaamheid tegen te gaan.
15. In Zoetermeer zie ik nog geen combinaties als hierboven genoemd. In andere steden wel en dat vind ik
juist aantrekkelijk.
16. Gemeente is immers verantwoordelijk voor het welzijn van haar burgers. Sociaal emotionele ontwikkeling
heeft ook een relatie met winkelcentra in eigen wijk.
17. Ik weet niet of er andere regels moeten gelden. Ik denk dat dit echt van deze tijd is en ook een manier
voor ondernemers om het hoofd boven water te houden. Meer regelgeving is meer kans op faillissementen.
Misschien is minder regelgeving een idee?
18. Horeca is voor de horeca bedrijven.
19. Ieder zijn eigen specialiteit, niet in elkaars vijver vissen.
20. Beleving wordt steeds belangrijker, en de huidige inrichting (wet/regelgeving) is hier niet op ingesteld, wat
niet wegneemt dat er ook binnen de huidige wet/regelgeving best al mogelijkheden zijn om iets aan blurring te
doen. Wat wel echt een uitdaging is voor nieuwe concepten, is dat binnen nieuwe concepten het verdienmodel
anders is (beleving creëren kost over het algemeen iets meer dan traditionele retail/ horeca) en hierop zijn de
huurberekeningen duidelijk niet ingericht. Ook de verhuurders zullen een omslag in denken moeten maken en
niet maar klakkeloos blijven rekenen op 8-10% van de omzet als huurinkomsten.
21. Bevordert de beleving, maar men moet zorgen voor goede regelgeving.
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22. Meer kleinere ondernemers (onder)steunen.
23. Ik vind het een leuke ontwikkeling. Het maakt het leuker als ik schoenen koop dat de mogelijkheid
bestaat om even wat te drinken. Of als je partner bezig is dat dit kan.
24. Als een ondernemer er een succes van maakt, waarom niet.
25. De "gewone" horeca is op drukke dagen overvol.
26. Gemeente ondersteund m.i. Veel te weinig
27. Het word te veel horeca.
28. Sterft in Zoetermeer al van de horeca gelegenheden. Dat is afdoende, geen behoefte aan dit soort
combinaties
29. Juist de individuele winkels maken het verschil. Met een breder assortiment waar ruimte voor is.
30. Is voor mij geen verbetering, wel voor ondernemer. Ik wil duidelijkheid: in deze winkel ga ik voor
kleding, in die winkel voor n broodje....
31. Ik weet niet waar jullie dit in Zoetermeer zien.
32. Hoe meer zielen hoe meer vreugd.
33. Dit is bedrijfsrisico, de gemeente is er voor de grote lijnen en het publieke domein
34. Het is de vraag of dit winkels redt. En horeca is ook niet onkwetsbaar. Risico van overal
alcoholverstrekking is ook aanwezig. Je kan beter grotere vestigingen maken waarin winkels en horeca bij
elkaar zitten onder één exploitatie, maar niet helemaal door elkaar heen lopen.
35. eens / oneens ? Onduidelijke vraag: Wat ondersteunt de gemeente nou precies? Er is duidelijk teveel
horeca geconcentreerd rond het stadhuis.
36. Ieder zijn eigen ding!
37. Nieuwe tijden. Nieuwe behoeftes. Nieuwe inzichten.
38. Manier van winkelen veranderd en ook al heb ik niet direct de oplossing ik ben van mening dat winkeliers
volledig vrij gelaten moeten worden voor ideeën en initiatieven of experimenten. De winkelstraat moet een
toegevoegde waarde krijgen t.o.v. omliggende winkelcentra en internet.
39. Een winkelcentrum met veel verschillende winkeltjes vind ik leuker dan al die horecagelegenheden.
40. de horeca in Zoetermeer heeft het al moeilijk genoeg.
41. Onduidelijke vraagstelling. Wil de gemeente branchevervaging stoppen of bevorderen? Dat winkels klanten
service geven in de vorm van koffie-aanbod e.d., daar is niets mis mee.
42. We moeten niet voor alles regels op stellen. Een goede winkel trek klanten aan, waarom dat niet een natje
en droogje mee aanbieden. Dit binnen de regels van Horeca

43. Door dergelijke initiatieven te ondersteunen concurreer je de traditionele kledingwinkel of koffiebar
weg.
44. Wat zijn de huidige regels? Zonder info kan ik geen mening vormen.
45. Er zijn teveel I taliaanse restaurants in het stadshart. Ook teveel kappers.
46. Ja gezellig. in Delft zijn ook veel van dat soort zaakjes.
47. Goede regelgeving om te voorkomen dat er oneerlijke concurrentie is voor de horeca.
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48. Ik ken geen van dit soort duobestemmingen in Zoetermeer?
49. Mooi voorbeeld, cafe in de bibliotheek. Mag van mij meer gebeuren.
50. Ik vind het gezelliger om in een echte lunchroom te lunchen in plaats van in een kledingzaak of
boekenwinkel bijvoorbeeld.
51. Als ik kleding wil ga ik naar kledingwinkel en broodje eet ik in een broodjeszaak . Geen toevoeging wat mij
betreft.
52. Niet nodig
53. Als het maar op een evenwichtige manier gebeurt.
54. Een nieuw soort winkelaanbod, waarbij je koffie (of een wijntje) in een boekhandel zou kunnen drinken is
nodig voor een nieuwe beleving. De winkels moeten ook een nieuw soort beleving bieden, waarbij service
voorop staat. Voor enkel het product zal je toch sneller naar een webshop gaan. Het is goed als de gemeente
hier actief over meedenkt en zou ondersteunen.
55. Gemeente kan er heel veel in bijdrage. Vind het erg jammer dat het plein gezelliger gemaakt zou
worden maar het echt een teleurstelling is.
56. Als de ondernemers dit nodigt achten om meer winst te maken mogen zij daar vrij in zijn.
57. Graag niet te veel van hetzelfde.
58. Geen probleem mee
59. Leg geen overbodige regels op als een winkel een klantenshoppingavond organiseert waar een
hapje en een drankje geschonken worden. (Ook de mogelijkheid om tijdelijk wijn of bier te kunnen
schenken op zo’n avond
60. Mits het onderscheidend is en in een logisch verlengde van elkaar ligt: koffiewinkel in boekhandel is
logisch: kopje koffie drinken terwijl je je nieuwe tijdschrift leest. Lunchroom in een kledingwinkel niet.
61. Leuk concept!! Met de tijd mee aub
62. Is de stelling nou dat er regels nodig zijn of dat de gemeente het verschijnsel moet ondersteunen?
63. Als de exploitatie voor een boekhandel makkelijker wordt als er een koffiebar wordt toegevoegd prima.
Niet complete lunchrooms. Dat moet een aparte activiteit blijven.
64. Hierdoor wordt winkelen meer een "beleving".
65. Het heeft een meerwaarde voor de stad dus hulp van de gemeente kan geen kwaad.
66. Zou fijn zijn als de gemeente wat minder nutteloze standbeelden en verbouwingen neerzet en doet. Met
namen het theaterplein is na de verbouwing veel te druk/ gewoon benauwend door al die terasje op een hoop.
67. Schoenmaker blijf bij je leest.
68. Laat winkels winkels zijn en restaurants en café's hun specialiteit behouden.
69. Ik ben van mening dat elke winkel het bij zijn eigen opzet moet houden. Een kledingwinkel die een kopje
koffie schenkt aan zijn klanten, lijkt mij prima, maar niet als je er voor moet betalen. Daar zijn de horeca
gelegenheden voor.
70. Er is al zat horeca. Geef mij maar goede kledingwinkels.
71. Misschien wordt er dan meer geluisterd naa de burger zijn ideeën
72. Onduidelijke vraag. Wat moet de gemeente ondersteunen? Dat deze winkels er komen of dat daar
regels voor komen.

42

Samenspraak Detailhandel

73. Er is overal een plaats en winkel voor en een specialisatie in iedere winkel.
74. Eens als bedoeld wordt dat de gemeente moet ondersteunen dat kledingwinkels een lunchroom hebben
en koffiebars bij een boekhandel. Oneens als de gemeente moet ondersteunen in de andere regels.
75. Er is ZO VEEL. te vreten in de stad. Echt te veel.
76. Zie het bijna niet en zou het juist toejuichen maakt het winkelen toch leuker!
77. Winkelen gaat zowel online als offline steeds meer om beleving en dan is dit onvermijdelijk.
78. Combi doorbreekt inderdaad eenzijdigheid.
79. De winkels moeten iets te bieden hebben, meer beleving en een aanvulling op wat ze nu bieden. Dat kan
prima op deze manier. De gemeente moet dit zeker ondersteunen, anders gaat het nog verder achteruit. De
oldtimerdag in de Dorpsstraat levert en veel publiek voor het thema op, maar ook veel klandizie voor de
winkels. Die combi moet versterkt worden.
80. Juist dit soort leuke nieuwe croselling ideeen geven een beetjr afwisseling
81. Ja, als dit de lokale middenstand helpt moet hier zeker ruimte aan gegeven worden. Wat maakt het uit dat
er wat geschonken wordt in bv. een kapperszaak?
82. Zelf vind ik vooral dat de gemeente moet faciliteren en ruimte/ mogelijkheden moet creëren.
83. Maar ook dat een slijter andere produkten (voeding) mag verkopen! Kaasboer verkoopt wel wijn, slijter
mag geen kaas verkopen! Oneerlijk
84. Het is voor horecazaken niet meer te doen als andere 'soorten' bedrijven ook horeca gaan bedrijven
85. Prima zolang dit niet tot meer overlast zal leiden.
86. Een kledingwinkel is een kledingwinkel en een lunchroom/koffiebar iets totaal anders. Dat moeten
gescheiden locaties zijn.
87. schoenmaker hou je bij je leest
88. Maar doen ze dit ook? Luister naar bewoners en restauranthouders.
89. Als ik naar een kledingzaak ga om een broek te kopen zit ik niet te wachten op een cheesecake of muffin.
Hiervoor schuif ik dan wel aan bij de lokale horeca
90. Wat is de vraag? Slecht geformuleerd!
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Stelling 5:Ik mis verschillende soorten winkels in het Stadshart en vind uitbreiding
van het winkelaanbod een goed idee. Ruimte voor een toelichting:
1. Te weinig kwaliteitswinkels.
2. Het assortiment wat je in het Stadshart kunt kopen wordt steeds schraler. Diversiteit indien mogelijk.
3. Meer ruimte voor niet-keten winkels
4. Wat minder prijsvechters. De Primark en de Action trekken vooral Marokkanen aan.
5. Kappers weg, herenmode voor een redelijke prijs erin.
6. Kwaliteitswinkels mis ik in sommige winkelgebieden. Het is allemaal zo'n eenheidsworst.
7. Ik kom er af en toe en er zijn toch veel verschillende winkels?
8. Zeker, zoek maar eens een simpel fotolijstje. Bijna niet te vinden. Teveel modewinkel, te weinig ander
aanbod.
9. Ik vind het belangrijk dat het Stadshart aantrekkelijk blijft door grote namen maar ook diversiteit in kleinere
winkels met verschillend aanbod. Het moet geen eenheidsworst worden. Ook vind ik leegstand een doodsteek.
Het ziet er onaantrekkelijk en onverzorgd uit.
10. Zeker een voor stander van van het ruimere aanbod in de winkels zo mis ik natuurlijk een dierenwinkel in
het stadshart een gezellig barretje
11. dan komen er meer mensen
12. Leuk hobby winkeltje, of andere kleine ondernemers zouden leuk zijn, maar kunnen/durven de stap niet
te zetten vanwege de huurprijzen. Dierenwinkel.
13. dat wordt hoogtijd want wij wijken al snel uit naar andere steden.....
14. Vooral kleinere winkels Minder grootwinkel bedrijven
15. Ik vind het een grote misser dat het Vershart destijds plaats heeft moeten maken voor de uitbreiding van
V&D. Typisch geval van het grootkapitaal tegen de kleine middenstander! We zien nu het resultaat. Ik mis
het Vershart met vooral: - Een groenteboer (1 in Meerzicht na verjaagd te zijn uit Vershart en 1 in
Rokkeveen). Dit voor een stad van 120.000 inwoners. Het is ontzettend irritant om bij de supermarkt 400 gr.
verpakte snijbonen te kopen als je maar 250 gr. nodig hebt. Om maar niet te spreken over 250 gr.
champignons als je er 5 of 6 nodig hebt voor een saus. Daarvoor moeten we speciaal op zaterdag naar de
markt. Een schone taak voor Groen Links: Ga alle zoveel mogelijk verpakte levensmiddelen tegen. Als ik in
Canada 5 champignons wil kopen kan dat, waarom hier niet? Een goede keurslager zoals Reas (nu in
Rokkeveen na verjaging uit het Vershart). Dit evt. uit te breiden met een onafhankelijke slijter, een traiteur,
viswinkel enz. Neem een voorbeeld aan het het vershart in Rokkeveen!
16. Hobbywinkel. V&D achtige winkel voor middensegment herenmode.
17. Ik ben van mening dat de gemeente Zoetermeer teveel de nadruk legt op het
Stadshart! Elk winkelcentrum dient als Hart, maar dan van de wijk!
18. Het is belangrijk te concureren met de toekomstige winkels in Leidschendam.
19. Er zit teveel van hetzelfde en vooral horeca.
20. Kleinere, niet-keten kledingzaakjes en andere niet-keten kleine ondernemer zaken.
21. Ik mis de leuke kleine winkeltjes, kledingboektiekjes, wooninrichting, speciaalzaakjes en
dergelijk.
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22. Minder van hetzelfde (denk aan de low-budget winkels in de Passage), minder kapsalons (stuk of
12 in het Stadshart), minder friets/ shoarma punten bijvoorbeeld
23. Het winkelaanbod is al heel erg verbeterd. Toch heeft Den Haag nog steeds veel meer te bieden.
Daarnaast zou een groot winkelpand met kleine ruimtes (die kleine ondernemers kunnen huren en inrichten)
een mooie toevoeging zijn op de standaard grote ketens. Dit zie je al veel in het buitenland, bijvoorbeeld in
Bangkok.
24. Graag een Bijenkorf, en winkels voor grote maten.
25. Vers-winkels (zie Leidschehage een straatje).
26. Ik mis niks
27. Pull & Bear, Zara, Søstrene Grene.
28. Helemaal eens. Steeds minder modezaken helaas. Maar heel concreet kan ik een aantal winkels noemen
die een mooie aanvulling zullen zijn. Denk: - Pull&Bear - Flying Tiger - Sostrene Grene - Zara Home - DOK
Cookware - Paagman - Mango Man - Sissy Boy - Jack&Jones – Decathlon.
29. Het gaat niet zo zeer om meer soorten winkels maar leegstand is niet goed voor het publiek en sfeer.
Dus als je dat wil vermijden dan zal je het aanbod moeten vergroten. Met name de straat aan de achterkant
waar de BCC zat en als je doorloopt aan de achterkant van C&A dat levert een verlaten sfeer op.
30. Ik ga alleen naar het Stadshart als het echt niet anders kan.
31. Een betere mix tussen landelijke ketens/franchise en locale autentieke winkels is hard nodig, daar zou je
je als stad mee kunnen onderscheiden en voorop kunnen lopen in winkelcentra ontwikkeling. Zie als mislukt
voorbeeld cadenza: kleine horeaunits ontwikkeld, die vervolgens bij voorkeur per 2 units zijn verhuurd door
de verhuurder. Locale initiatieven die 1 unit wilden afnemen zijn net zo lang afgehouden tot ook de laatste
units (bregje) per 2 verhuurd kon worden.
32. Stadshart kan meer onderscheid gebruiken. Nu veel grote concerns en sneakers.
33. Outlet store KFC
34. Ook ruimte maken voor andere soort winkels dan alleen grote ketens.
35. Meer voor mannen. Games, electronica, modelbouw, techniek.
36. Heel concreet denk ik dat winkels als “flying tiger”, “pull&bear”, “søstrene grene”, “Zara home” en “sissy
boy”zeer welkom zijn in stadshart. Daarnaast zou ik graag de “betere” woonwinkels vanuit het woomhart in het
stadshart (de passage) willen zien en woonhart sluiten. Zo onhandig dat het zo apart staat. In Den Haag heb je
nog een aantal leuke woonwinkels die gelukkig deel uitmaken van de “gewone” winkelstraat! Tenslotte zou ik het
leuk vinden dat er soort ruimte komt waar allemaal kleine eetgelegenheden zijn. Zoals de Halle in Amsterdam
of de streetfoodmarket zoals ik die zie in Vietnam. Misschien wat voor de Warande (is eigenlijk een
geweldig stuk met dat park), maar stel dan wel redelijke huurprijzen daar tegenover zodat het eten nkg leuk
betaalbaar blijft en de ondernemer ook nog wat kan verdienen.
37. Ik mis Sow Low in Zoetermeer. Dit zou écht een aanwinst zijn voor de stad en onze inwoners!
38. Er zijn veelal alleen nog winkels van ketens, bijna geen speciaal winkels.
39. Ruimte voor slager, bloemenwinkel, groenteboer.
40. groente winkel slagerij hobby winkel bedoel dan fournituren ritsen klosjes garen lintjes kantjes enz. enz.
41. Geen horeca alsublieft
42. Het Stadshart is groot genoeg, het enige dat problemen op zou kunnen leveren is dat er panden leeg
blijven staan door de hoge huur.
43. Ik moet voor kleding altijd naar den haag. Soms is dat erg vervelend omdat ik daar geen tijd voor heb
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44. Meer kledingboetiekjes zou leuk zijn
45. Bijv. een winkel zoals Dille & Kamille. Maar deze zou ook passen in de Dorpstraat.
46. Te weinig diversiteit , mensen komen ook winkelen voor iets bijzonders. bv een goede kookwinkel, lifestyle
etc.
47. Graag meer gespecialiseerde winkels !!!
48. Veel te veel winkels voor mensen met kleine portomonnaie. Zou diverser moeten zijn wat mij betreft.
49. Er is teveel van hetzelfde en alleen grote tenten redden het lijkt wel. Hoor veel klachten over de
huurprijzen, waardoor aparte kleine winkels niet komen.
50. Het zou handing zijn als er bij centrum west een bloemist en krantekiosk komt.
51. Maar maak de huur niet te duur daardoor verdwijnen er winkels
52. een koffiespeciaalzaak (bv Simon levelt) een olie/azijn winkel (oil/vinegar) Een mooie grote ekoplaza!
53. gaat de goede kant op nu ook TK maxx komt en andere ketens, Gratis parkeren moet absoluut blijven
54. te veel aanbod van "anonieme" (want bulk, geen onderscheidende artikelen) winkelketens, geen
specifieke zaken. Kijk eens wat er bv allemaal in Leiden is te vinden.
55. Ik mis niet zo zeer winkels maar vooral een zwembad waar je vrij kan zwemmen. En een goede bioscoop.
56. Vul wel eerst de leegstand op
57. wat meer kleine boetiekjes zoals bijvoorbeeld in de binnenstad van Gouda. Dat straalt gelijk meer
gezelligheid uit ten opzichte van grote winkelketens.
58. Met name luxere segment dat b.v. wel in Rokkeveen zit! Maar waarschijnlijk zijn de huren in het
Stadshart gewoon te hoog.
59. meer kleding voor ouderen
60. Woonhart "gecentraliseerd" voor Zoetermeer: OK. Overige branches: hou ook winkels in
wijkwinkelcentra en Dorp.
61. Waar is de groenteman?
62. Recente uitbreiding Stadshart is fout. Daardoor krijgen andere centra onnodig extra problemen.
63. Geen eenheidsworst, maar speciaalzaken
64. Ik mis originele winkels, kleinere kledingzaken, hebbedingetjes, accesoire zaakjes, leuke boetieks
65. Te veel goedkope zaken en standaard ketens en te weinig leuke boetieks of kleinere kledingzaken en
accessoire winkels, hebbedingetjes etc
66. Oppassen dat kwaliteit gehandhaafd blijft. Anders zakt het niveau af het zoals in het winkelcentrum in
Rijswijk De Boogaart.
67. ik mis winkels met een groen/duurzaam/eko karakter. Hoewel er diverse tuincentra zijn, is er niet één
die een goed biologisch assortiment heeft. Ook bepaalde ketens mogen zich wat mij betreft hier vestigen:
ekoplaza, decathlon, scapino, kik, etc.
68. Delicatessen...apotheek
69. Zeker! Meer ruimte voor kleinere starters met een afwijkend aanbod en minder winkels die goedkope
troep verkopen!
70. teveel kleding en schoenen
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71. geen uitbreiding winkels; saneren winkels en gebieden die geen toekomst hebben: lees: geen beleving,
onvoldoende aanbod, slechte ondernemers.....
72. Belangrijk dat er een goed evenwichtig winkelaanbod is.
73. Iets meer winkels gericht op jonge mannen.
74. Maar door de torenhoge huren zijn alle kleine ondernemers al weggejaagd
75. Een kleiner Stadshart met een gevarieerder winkelaanbod is aantrekkelijker dan nu.
76. Zeer mee eens!!! Zara, Bershka, Monki, Bijenkorf.
77. Mis bijv Zara, Bershka, kijk eens naar aanbod bij in Hooddorp
78. Bv, slager, groentenboer, bloemen, kookwinkel, dierenwinkel
79. Een winkel als Zara en Bershka zouden niet misstaan in Zoetermeer. Ook
Stradivarius past goed binnen de doelgroep van Zoetermeer.
80. Ik zou wel willen dat er een goede slager en groenteboer zouden komen. Een soort versmarkt zoals in
rokkeveen. En ik mis een winkel met assecoires. Hebben jullie daar trouwens de hand in? Waarom zoveel
Pizzatenten? Mis nog wat leuke horeca aan de kant van de “Vliegende schotel”.
81. Maak het niet duur en maak het gezellig
82. Graag u minder grote winkelketens en meer specialiteitenwinkels
83. Ja! Zara, WE Woman en meiden, gezonde lunchroom(zoals KEK delft), boekencafe, accessoires winkels
zoals Six, dan hoef je niet meer naar Den Haag.
84. Zo enorm jammer dat het rondje Stadshart niet meer mogelijk is en dat er nu achter de Promenade
straatjes liggen waar geen hond meer komt. Maak de Plaats, Hogerop en het Rond ook eens aantrekkelijk
door er wat bekende winkels te plaatsen. Boven de winkels zijn nog regelmatig leegstaande kantoren.
Waarom hier geen vermaak als een poolcentrum, glow in the dark mini-golf, familie amusementshal of
escaperoom zodat je een dagje winkelen kunt combineren met iets leuks en dat er ook na winkelsluitingstijd
nog een beetje leven in het centrum zit?
85. meer kleinere boetieks zoals den haag heeft
86. Dunkin Donuts Starbucks KFC Outlet store
87. voor bepaalde dingen moed je buiten het stadshart zijn
88. Meer kledingzaken voor grotere maten zou fijn zijn. Daarnaast nog een audio winkel zou fijn zijn, nu is er
alleen nog maar de mediamarkt. BCC is recent weg gegaan.
89. Stoffen fournituren winkel bijv. Bloemenwinkel is groot gemis. Moet er nu voor naar de supermarkt zoals
bij AH.
90. Fijn dat de TK maxx komt! Wat ik mis is KIK (een duitse keten die steeds verder uitbreidt in NL) en
ZARA.
91. Maar zie deze speciaalzaken liever in de dorpsstraat
92. Hou eens op met die goedkope zaken zoals Action, Wibra e.d. Waar is de kleine groenteman, bakker,
poelier e.d.?
93. Knutsel/hobbywinkel
94. Het winkelaanbod in het Stadshart is redelijk eenzijdig. Het zijn vooral kleding/schoenenwinkels. Zo is er
bijvoorbeeld geen ruimte voor een écht goede slager (niet de AH). Dat is sowieso een gemis van Zoetermeer
en niet zozeer van het Stadshart.
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95. Ik heb geen idee van het winkelaanbod in het Stadshart. Ik vind het een ongelofelijk ongezellig
winkelcentrum en kom er dus zo weinig mogelijk!
96. Geen mening over; ik vind het stadshart ongelofelijk ongezellig en kom er zo weinig mogelijk!
97. Het is jammer dat de gemeente zo onredelijk veel support geeft aan Primark, wat natuurlijk alleen kan
bestaan door walgelijk slechte lonen te betalen in derde wereldlanden en geen zorg besteed aan
kwaliteitswinkels.
98. Er zijn heel weinig schoenen winkels ook zou een bersjaka of tally weil geen erg leukebwinkel zijn in de
stad
99. Bijenkorf zara niet teveel horeca zit momenteel genoeg
100. Om 'echt' te shoppen reis ik toch snel af naar den haag. Vooral op het gebied van kleding is het voor
jongeren te gebrekkig.
101. Zo, ik mis echt veel in het Stadshart. Moet met mijn dochters nog heel vaak naar Den Haag omdat wij
geen Zara of Bershka hebben.
102. Ontwikkeling is altijd positief, maar ik zou niet weten welke soorten winkels nog niet vertegenwooridgd zijn
in het stadshart.
103. Zo zijn er in het Stadshart 5 restaurants die Italiaans georiënteerd zijn, naar mijn idee te veel van het
zelfde.. Hierin zou wat meer diversiteit mogen zijn. Een echte bistro, Mexicaans restaurant zou mooi zijn.
Drie drogisterijen, naar mijn mening wat veel. Wat kledingwinkels betreft, zou het wat mij betreft uitgebreider
mogen, met name voor de jongeren en jong- volwassenen. Een Primark, Mango en H&M doen het wel goed
maar voor een stad als Zoetermeer zou er meer keuze mogen zijn. Zelf heb ik drie volwassen kinderen
waarvan 1 jongvolwassene, zij wijken regelmatig uit naar het centrum van Den Haag of de Boogaard in
Rijswijk omdat ze vinden dat daar veel leukere winkels te vinden zijn. Het zou eens een goed idee zijn om
jongeren en jong volwassenen te vragen wat zij zouden willen, ik denk dat je als stad dan goed bezig bent.
104. Het winkelcentrum is groot genoeg, dus a.u.b. niet uitbreiden.
105. Kijk maar naar andere gemeenten, veel leegstand daar.
106. meer diversiteit en ruimte voor kleine ondernemers
107. NewYorker, Zara
108. Ik ben het eens en oneens met deze stelling. Ik ben van mening dat er te veel grootwinkel bedrijven
door Unibail-Rodamco worden aangetrokken. De grootwinkelbedrijven krijgen omzethuur aangeboden. Maar
kleine ondernemers krijgen andere (buitensporig hoge) huurvoorstellen dan de grootwinkelbedrijven en
daardoor geen kans om bij Unibail-Rodamco te huren.
109. Ik mis de kleine ondernemen die onderscheidend is. Wat moet ik met 2 Bart Smitten met zo goed als
zelfde assortiment. Ik ga liever naar grote steden waar nog wel plek is speciaalzaken
110. Ik vind uitbreiding altijd een goed idee, zelf heb ik niet het gevoel dat ik iets mis. Als er bijv. thuis een
lampje kapot gaat ga ik niet meer op stap naar Stadshart of bouwmarkt maar bestel dit via internet.
Batterijen bijv. ook.
111. Wat je mist in het Stadshart is een vernieuwend concept. Alles is meer van het zelfde
112. Bv pull&bear, berska, Bijenkorf, boutiquejes ipv alleen maar ketens, etc
113. Winkel aanbod wel, en minder terasjes. Er is te veel van het zelfde.
114. Kleine specialistische winkels.
115. Weinig speciaalzaken veel grote ketens
116. Meer boekwinkels, meer kleine kledingzaken, meer grappige winkels
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117. Het aanbod is te eenzijdig en alleen winkelketens zijn er terug te vinden. Leuke kleine shops ontbreken
mede door de hoge huurprijzen
118. Mooie speciaalzaken zouden een leuke toevoeging zijn
119. Kleine boetiekjes met aanbod van waren die je niet overal treft
120. Teveel ketens, te weinig exclusievere winkels en veel te veel mobiele telefoonwinkels!!
121. Alles is één pot nat!
122. te kort aan kleine ondernemers
123. Ik zou graag wat authentieke winkels zien. Een Primark, C&A, HEMA heb je overal.
124. Veel te veel goedkope troep
125. Kijk eens naar den haag ofzo en niet allemaal duurdere winkels neerzetten
126. Ik mis een Coffee corner die ook 's avonds open is zoals Starbucks. Meer kledingwinkels.
127. Mits het echt een uitbreiding is met een mix van winkels, en niet meer van hetzelfde met goedkope
ketens en outlets
128. Mits het een echte uitbreiding is die voor elk wat wils biedt, en niet ‘meer van hetzelfde’ Door meer
goedkope winkels en ketens en outlets te plaatsen
129. Eerst de leegstand oplossen voordat er nieuw gebouwd gaat worden
130. Teveel kappers en winkels met dames kleding. Ook veel nieuwe horeca. Een grote boekenwinkel of
hobby winkel zou een goede toevoeging zijn.
131. Het zou leuk zijn als een kledingwinkel voor jongere mensen komt zoals een Bershka, Pull and Bear of
Zara. Ook zou het fijn zijn als bij de Hema een eetgedeelte zal komen
132. Dierenwinkel, doe-het-zelf-zaak (al is het maar een kleinere zodat je niet naar de gamma of Praxcis
moet), euroknallers, pipoos.
133. Passage verloedert door te veel aan goedkope winkels. Probeer een Zara, Houtbrox, Riviera Maison en
andere unieke merkwinkels naar Zoetermeer te halen. Lagere huren, meer groen en ruimte.
134. Zie mijn eerdere antwoord over leegstand, zouden wel meer diversen winkels kunnen komen er zijn nu
wel veel van het zelfde soort winkels
135. Ik mis heel erg de Zara daarvoor ga ik echt naar Den Haag
136. Ik zou heel graag de Zara in Stadshart willen dat zou veel publiek trekken, beter dan de K-Markt !
137.Te veel kleding(gerelateerd) aanbod.
138. Ik mis winkels in het duurdere segment, zoals Rivièra Maison, Scotch&Soda, Benetton, Barbour, Ralph
LaurenIk ga nu naar Den Haag of Rotterdam. Het kan natuurlijk ook dat dergelijke winkels geen bestaansrecht
in Zoetermeer hebben.
139. Platen - muziek - Hobby o.a. quilten, naaien, schilderen. - Formido - Bloemen winkel - Pippo's
140. Zie antwoord / toelichting op vraag 1
141. Het aanbod in het Stadshart vind ik breed, maar heb dat niet helemaal goed in beeld.
142. Door meer winkels zal het aanbod toenemen en de aantrekkingskacht van Zoetermeer vergroten
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143. Ik denk dat er vooral ruimte moet komen voor lokale boetiekjes in de omgeving van de Dorpsstraat,
creëer dat gevoel zoals je ook vindt in Leiden en Delft, mooie oude winkelstraat met kleine diverse boetiekjes,
leuke eet- en drinkgelegenheden. Wat het stadshart betreft, denk ik dat er nu genoeg gefocust is op het
binnenhalen van grote namen zoals Primark en TK Maxx, Happy Italy, etc. Daar komen mensen op af :)
144. Winkels uit duurder klassement zoals gstar
145. en zijn genoeg winkelpanden, de prijzen moeten omlaag om winkel eigenaren tegemoet te komen.
146. Wellicht meer ruimte voor kledingzaken, naast alle horecagelegenheden.
147. Vooral kleine(re) boetiekjes en winkels met kinderkleding mist in het Stadshart.

148. Ik vind dat het winkelaanbod in Zoetermeer op sommige vlakken erg achterblijft, tov bijvoorbeeld andere
grotere en kleinere groeikernen zoals Almere, Alkmaar, Amstelveen. - Naast dat ik voor de wat jongere
hippe volwassen vrouwen bijvoorbeeld een Zara, Costes, WE en VILA mis, mis ik ook wat kleinere originele
boetiekjes. - Voor de wat jongere doelgroep zou Bershka of een Stradevarius nog een mooie aanvuling zijn,
aangezien we ook maar een kleine H&M hebben. - Daarnaast vind ik het aanbod aan schoenenzaken erg
beperkt. Naast Nolten zou nog een grote schoenenzaak met breder merkaanbod zou welkom zijn in de stad
(denk aan Omoda, Shuz). - En een soort cadeau/interieurshop als Flying Tiger, Dille
& Kamille, Sissy Boy of Sostrene Grene zou ook een leuke aanvulling voor een jonge stad als Zoetermeer
zijn. Op iets als de Action en Xenos na, mist dit nu wel.
149. Er is heel veel horeca bij elkaar op het stadhuisplein. Ik mis dat aan de andere kant. Tevens enorm veel
kledingzaken. Een leuke hobbywinkel zou een aanvulling zijn . Ook wat meer kleinere ondernemers
150. Op het gebied van dieren is er niks! Ook op biologisch en duurzaam gebied
(betaalbaar) blijft zoetermeer achter
151. klopt te weinig knusse woninginrichting (is er niet ergens een pand waar Riviera
Maison kan komen) en hobbywinkels, te veel kappers en schoenenwinkels
152. Het Stadshart is vooral een eenheidsworst van grote ondernemers en bekende namen geworden. De
kleine zelfstandige boetiekjes die juist zweer en diversiteit brengen zie je er niet meer. Als ik verschillende
oude zelfstandige spreek dan heeft de gemeente dit zelf gedaan door de hoge prijzen van de panden. Ook
hiervoor gaat men beter naar Den Haag, Leidschendam, Gouda, Leiden en Utrecht.
153. Absoluut voor een grotere diversiteit aan winkels. En helemaal voor het stoppen va kapsalons, die
hebben we nu wel méér dan genoeg. Horeca is er ook al volop, maar wat meer kwaliteits horeca zou fijn zijn.
154. wat meer nog onbekende winkels ipv alleen winkelketens
155. Met name uitbreiding in termen van minder ketenwinkels. Probeer onderscheidend te zijn.
156. Minder grote ketens, ook was lokale winkels zou leuk zijn
157. Alles wat je hier niet hebt kan je in de omgeving (Rotterdam, Den Haag, Leidschendam etc.)
vinden.
158. Ik kom het liefst zo weinig mogelijk in het Stadshart.
159. Veel winkels die je in het stadshart niet hebt en in grotere winkelcentra als Den Haag wel die mis ik erg.
(Denk bijvoorbeeld aan merkwinkels als Levi's en Tommy Hilfiger)
160. Ik zou wel winkels toevoegen die passen binnen het segment van Zoetermeer. High end zou niet echt
passen maar meer middenclass winkels zouden zeker een toevoeging kunnen zijn voor Zoetermeer.
161. Op dit moment kan ik niet bedenken wat ik mis, wel waar er nu genoeg van is. En dat zijn koffietentjes
en Horeca!
162. Ik mis meer kinderkleding winkels
163. Hobbywinkel, doe het zelf winkel voor kleine dingen, hubo bv
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164. Ik mis gezellige winkels zoals Dille en Kamille, Sostrene Grene etc
165. maar niet door nieuwe dingen te bouwen maar huren verlagen, pop up restaurants of winkels en
subsidie
166. test sashka
167. Denk zelfs dat uitbreiding en een diverser aanbod in winkels de enige manier is om als winkelcentrum
te kunnen overleven. De concurrentie zit ook niet stil, de Haagse en Rotterdamse binnenstad zien er met hun
internationale aanbod steeds aantrekkelijker uit en binnen 1 a 2 jaar gaat ook bij de buren in Leidschendam
een superwinkelcentrum open. Het valt mij op dat ik zelf nog regelmatig Zoetermeer uit moet om bij
bepaalde winkels te kunnen slagen. SoLow, Flying Tiger, Sistre Grene, Bever Outdoor, Sissy Boy,
Decathlon of Dille & Kamille bijvoorbeeld
168. Twee vragen in een vraag. Slecht geformuleerd! Ik mis winkels of ik vind uitbreiding van het
winkelaanbod een goed idee. Taalkundig fout. Ik vind ipv ik vindt. Ik vind uitbreiding in goed idee.
169. meer verschillende soorten winkels en aanbod van goederen trekt de mensen.
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Stelling 6: De Dorpsstraat is een uniek winkelgebied in Zoetermeer. De straat heeft een
eigen aanbod van winkels die nergens anders te vinden zijn in de stad. Ruimte voor
een toelichting:
1. Maar weet niet of dit het juiste aanbod is.
2. Nee oubollig en saai. Voor grijze muizen.
3. Gewoon een winkelstraat met winkels die je ook elders in de stad kunt vinden.
4. Er zijn maar een paar winkels waar je echt andere beleving hebt en andere dingen kunt doen en vinden dan in
de stad. Dat verschil zou voor mij echt wel veel groter mogen zijn. Vooral snuffelwinkeltjes en speciaal zaken.
Van Herwijnen vind ik leuk omdat ze daar altijd alles hebben en heel goed advies. In de grote buitensportzaken
kan ik nooit iets vinden en zeker geen advies.
5. Leuke straat ja, maar weinig soeps qua winkels.
6. De Dorpstraat is gezellig, maar op Sylvester, Spel en Meer en Korteland na weinig nieuws onder de zon.
7. Zie mijn vorige commentaar.
8. Dorpstraat is een mooie en fijne straat maar heeft te weinig leuke zaken om regelmatig naartoe te gaan.
9. In de dorpsstraat is inmiddels zoveel weg dat het zich niet meer onderscheid van het stadshart of de
wijkwinkelcentra. Door het parkeerbeleid is het ook nog eens niet interessant ervoor om te rijden.
10. Zoveel leuke winkels heeft de dorpsstraat niet meer helaas staat er een hoop leeg waardoor je het
winkelende publiek wat even net iets langer blijft hanger mis loopt.
11. Moeten meer mensen naar toe heel gezellig.
12. Zeker waar, alleen hebben we wel een erg ruim winkelgebied gecreëerd en denk ik dat de afstanden tussen
winkels te groot wordt.
13. Nu de huren betaalbaar krijgen zodat de kleine zelfstandige weer komt.
14. Zie reactie vorige stelling.
15. Leuke straat met speciale winkels. Ik denk te speciaal. Zodoende kom ik hier te weinig. Ik combineer graag en
winkel efficiënt.
16. Blijft een gezellige straat vol nostalgie.
17. Ik kom er heel graag, maar dan vooral naar de goede slager, groentezaak, bakker en de
natuurvoedingswinkel.
18. Sorry maar Dorpstraat mist een gevarieerd en veelzijdig aanbod.
19. Eeuwig zonde dat het nog steeds niet gekoppeld is aan het stadsgebied.
20. In ieder geval geen ketens in de Dorpsstraat.
21. Ook in het Dorp gaan de speciale winkels er sneller uit.

22. Zeker. In de dorpsstraat is de knusheid en het ambacht bewaard gebleven. Helaas stijgen huurprijzen de
pan uit.
23. Winkels zijn vooral ontoegankelijk!
24. Maar het begint steeds meer een nieuwbouw straat te worden i.p.v. een gezellig oude straat
25. Eens, maar dat kan veel beter. Als tenminste de eigenaren en winkeliers nu eens eindelijk over de eigen
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behoudende schaduw heen zouden stappen, en zich zouden bevrijden van dat vreselijke ouderwetsige
amateurisme dat het bestuur van de straat al jarenlang tergt. Het is ongelooflijk hoe de mooiste plek van
Zoetermeer, met zoveel goede wil en energie onder enkele spelers, nog steeds gekaapt kan worden door een
paar conservatieve calvinisten die nog steeds denken dat we in de jaren 50 leven. Het nieuwe college moet hier
nu eindelijks eens korte metten mee maken en dit gebied écht gaan ondersteunen.
26. Steeds minder juist. Vooral veel kappers.
27. En dat mag nog wel meer worden! Maar zorg voor goede aansluting en samenwerking met Stadshart!
Het moet elkaar versterken/aanvullen.
28. Uniek winkelgebied zeker. De winkeltjes kunnen wat mij betreft wel diverser..
29. Er zijn maar een paar echte speciaalzaken, overaanbod van buitenlandse kappers en winkeliers die denken
dat ze winkelier zijn (deze zie je meestal weer snel verdwijnen). De inrichting met reclameborden midden op
straat oogt zeer onrustig en onverzorgd, fietsers worden zo weg gejaagd. Wordt er precario ingehouden?
Winkeliers bezetten met deze borden eigenlijk het voetgangerspad, zeer vreemd dat dit mag/kan. Waarom is er
geen vestigingsbeleid (meer)? Nog even en de Dorpsstraat prijst zichzelf uit de markt en vlakbij is een goed
alternatief voorhanden.........
30. Als ik er moet zijn ga ik gericht naar 1 winkel, wanneer ik besluit door de straat te lopen (om tijd te doden
terwijl mijn dochten op het ckc les heeft) vraag ik me halverwege altijd af wat ik er eigenlijk te zoeken heb.
31. Maar de straat moet waken dat de meerwaarde niet verloren gaat. Eigenaren moeten geduld hebben bij
het zoeken naar een juiste huurder.
32. Dit moet meer gestimuleerd worden via de gemeente en de overheid.
33. Dorpsstraat is rommelig en onduidelijk zondag wel niet open. Winkels verspreid. Je weet gewoon niet waar
je moet zijn als je de straat niet kent.
34. Ja, het is een uniek winkelgebied, maar het aanbod kan beter en specialistischer
35. Parkeeraanbod en de mix van voetgangers en fietsen zou beter geregeld moeten worden
36. Een aantal winkels zijn hetzelfde als in het stadshart. De Dorpstraat mag wel meer bij het Startshart
betrokken worden.
37.Sstaat ook te veel leeg veel te veel kappers eenheids- worst aan het worden.
38. Helaas alleen een drama qua parkeren.
39. De kracht van de Dorpstraat zijn de historisch ogende panden en grote variatie aan winkels.
40. Weinig aanbod, veel leegstand. Winkels niet open op maandag en/of koopavond.
41. Is niet interessant voor jongeren en de “hippe” vrouw
42. Dit zou zo moeten zijn. Helaas zijn er genoeg ondernemers die het hebben geprobeerd maar het toch niet
redden. In de Dorpsstraat horen inderdaad de bijzondere en unieke winkeltjes. Ook het middenstuk (pand
Hoogvliet) zou verfraaid mogen worden. Dit valt helaas uit de toon. Zonde.
43. Helaas ook veel leegstand en jammer dat er geen goede verbinding is met het
Stadshart. Voor toeristen moeilijk te vinden.
44. Dorpsstraat ' is t net niet '.....wel klein en overzichtelijk....
45. Dorpsstraat is zo gezellig, maar komt niet van de grond. Veel leegstand.
46. Ik vind de Dorpstraat juist achteruit gaan.
47. De Dorpstraat is sinds de komst van het Stadshart in de 70er jaren ernstig verwaarloosd en zier er na de
inspanningen van afgelopen jaren nog steeds armoedig uit. Denk niet dat dit nog goed komt.
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48. Kappers, Kruidvat.
49. Toch ga ik er niet vaak naar toe, omdat ik niet vaak spullen van de speciaalzaken nodig heb.
50. Helaas wordt het ook minder.
51. Waren er maar unieke winkels.
52. Door fouten in het verleden en eigenwijze personen liggen het stadshart en de dorpsstraat nu te ver uit elkaar .
Concurreren heeft geen nut en de verbinding is te ver. De dorpsstraat moet nu een artistiek karakter krijgen met
ateliers en kroegjes en leuke tentjes en vooral daarom lage huren. Enkele keten moeten blijven zodat men toch
ook naar de Dorpsstraat gaat voor alle daagse zaken.
53. Waar het gezellig is, maar de Dorpsstraat wordt al jaren aan het lijntje gehouden. Schei nu eens uit met die
verbinding tussen centrum en Dorpsstraat. Erken dat centrumlocatie in relatie Dorpsstraat gewoon een
planologische blunder is en maak voor de Dorpsstraat een geheel eigen plan.
54. Toch ook een kruitvat brillenwinkel en meerdere supermarkten.
55. De Dorpsstraat wordt steeds minder winkelgebied en het wordt tijd dat de gemeente en de ondernemers
afscheid nemen van het idee dat de Dorpsstraat een winkelstraat is. Het wordt vanzelf al meer cultuur en horeca,
en het is prima als daar ook wat winkels tussen zitten, maar de panden zijn te klein en de parkeermogelijkheden te
beperkt, en het OV ontbreekt, om een toekomst bestendige winkelstraat te worden genoemd. Hij is ook veel te
lang, met veel
leegstand. Vroegere vernieuwingen hebben meer m2 gebracht maar die zijn allemaal zwakke broeders. Denk aan
Spijkenisse: de oude dorpsstraat (dijk) is bijna helemaal horeca en heeft daar de goede sfeer voor.
56. De Dorpsstraat is een overbodig gebied. Krakkemikkige en kleine winkeltjes die toch niet hebben wat je nodig
hebt. Zoetermeer is een stad, geen dorp. Onze winkelvoorzieningen zouden daarop aangepast moeten zijn.
57. Ik kom er nooit, slecht bereikbaar.
58. Ik vind de dorpsstraat bijzonder ongezellig en bovendien ouderwets omdat het niet meedoet aan de
openingstijden die in het stadshart wel gelden
59. Hier moet je beslist geen "standaard-winkelketens" meer aan toevoegen.
60. Wel is goede stimulans en inzet van gemeente nog nodig.
61. Winkels onderscheiden zich niet van de winkels in het Stadshart op een enkeling na.
62. Leukere aparte winkels met kaasboeren slagerijen k adowinkel.
.
63. In de Dorpsstraat zijn veel zelfstandige ondernemers. Ik vind dat goed. Als er voornamelijk landelijke ketens
zijn, is de Dorpsstraat niet meer onderscheidend. Het is jammer als alle winkelgebieden qua winkelaanbod
hetzelfde zijn.
64. Maar niet een echt interessant aanbod.

65. Wel eigen aanbod, maar niet perse een interessant aanbod.
66. Vooral zo houden. Totaal andere sfeer en anders winkelen dan in het Stadshart.
67. Veel te veel kappers en geen diversiteit.
68. De duurzame winkels die ik noemde bij de vorige vraag passen juist hier erg goed.
69. Helaas ook hier ketens als Kruidvat etc. Daarnaast aantal speciaalzaken die soms wel, soms niet elders te
vinden zijn in de stad. Gezelligheid vind ik nog ontbreken in de Dorpsstraat en ook de aansluiting met het
Stadshart is nog steeds niet gerealiseerd. Erg jammer want dat zou een mooie combi kunnen worden.
70. Maar dat mag nog meer!
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71. De dorpsstraat is inmiddels voor minstens 30% kappers, zo is er weinig variatie in winkels....
72. Kan wel beter en meer 1 gebied worden.
73. Iets meer kleine speciaalzaken. Handig als je naar iets dat daar te vinden is op zoek bent, maar verder kom
ik er weinig.
74. Zeker niet volledig waar. Verloop afgelopen jaren te groot, te veel leegstand en veel van hetzelfde.
75. Saaie keus aan winkels, kom er alleen voor vis en eten.
76. Het aangezicht van de dorpsstraat is onaantrekkelijk. Saaie boel.
77. Beetje suf.
78. Wel is dit deel met name gericht op de ouderen. Dat is zonde. Door hier kleine boetieks voor jongeren te
plaatsen denk in dat de dorpsstraat aantrekkelijker gemaakt kan worden voor jongeren.
79. Dat geldt zeker voor een aantal winkels!
80. Wel al iets gezelliger maar ook niet geheel aangezien het een lange straat is.
81. Dorpsstraat is erg saai.
82. Kan nog steeds wel wat bruisender.
83. Eens, maar helaas ook teveel kappers.
84. De boekwinkel en speelgoedwinkel met name, rest vind ik niet erg bijzonder.
85. de Dorpsstraat is de mooiste straat van Zoetermeer maar jammer genoeg valt er nog maar weinig te
beleven. Er zijn vaak leuke evenementen maar voor het handje vol winkels hoef je daar niet te komen. Ook in
de avond is het een spookstraat, zelfs op zaterdagavond kun je er een speld horen vallen. Graag van
Nicolaasplein een echt horecaplein maken met eindelijk eens ruimte voor bier-, jazz of danscafe's. Het
Stadhuisplein en Cadenza hebben enkel restaurants.
86. Service in de Dorpstraat is groter dan in stadshart.
87. Leuke knusse winkels.
88. Teveel horeca en kappers, te weinig speciaalzaken.
89. Haal eerst die reclameborden op de loopgedeeltes weg en dan nog de fietsers weren. Het is helemaal geen
rustige winkelstraat door de weeks.
90. In de Dorpsstraat is nog ruimte voor de kleinere ondernemer, niet de grote ketens. Een goede doorstroming
vanuit het Stadshart naar de Dorpsstraat zou ervoor kunnen zorgen dat er misschien wat meer mensen vanuit
het Stadshart de Dorpsstraat weten te vinden. Het is echter van belang de kleinere ondernemer in de
Dorpsstraat te behouden voor de stad!
91. Dat valt tegen! De straat laat unieke kansen liggen. Waar blijven de speciaalzaken? Antiek, curiosa,
schoenmaker, koffie/theewinkel, tassenwinkel, designzaak met gebruiksvoorwerpen, edelsmid, museumshop.
92. Er is niets uniek meer aan, rommelige straat, geen diversiteit en waar de fietser steeds minder welkom is.
93. De straat laat veel unieke kansen liggen. Waar blijven de winkeltjes met antiek, curiosa, een binnenhuiszaak,
edelsmid en gespecialiseerde zaken zoals een tassenwinkel, schoenmaker, koffie/theewinkel een zaak met design
gebruiksvoorwerpen of een museumshop.
94. Fantastische straat waar ik graag kom.
95. Er moet alleen wel meer diversiteit in! En een betere supermarkt dat is een trekker voor een winkelstraat
goede combinatie van trekkers speciaalzaken en horeca dus niet teveel van hetzelfde!
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96. De Dorpstraat heeft dat gezellige, ouderwetse karakter. Dat is de kracht van de Dorpstraat en moet behouden
worden! De winkels moeten dan ook uniek zijn.
97. De Dorpsstraat is heel gezellig alhoewel er te veel leeg staat. Het is ook steeds meer een straat met
restaurants aan het worden in plaats van winkels. En er zijn veel te veel kappers.
98. Zie geen unieke concepten die niet in het stadshart aanwezig zijn.
99. Helemaal mee eens. Het zou meer aandacht mogen krijgen.
100. het zou wel fijn zijn als de dorpsstraat zich nog meer onderscheid door bv nieuwe creatieve startups een
plek te bieden.
101. Dit is een diamant die nodig opgepoetst moet worden. Investeer in de verbinding tussen de winkelgebieden
en investeer in de Dorpsstraat. Dat is nodig willen deze winkels overleven. Er valt zo veel meer van te maken.
102. Er zijn leuke winkeltjes te vinden, ook specialiteiten maar "nergens anders te vinden" is niet waar. Nadeel is
dat ze op zondag gesloten zijn.
103. Maar er is teveel leegstand, de dorpsstraat is te "lang" Het oude Spar-terrein bij
Hovenstein is volledig leeg en oninteressant . De winkels zijn te veel verspreid over de Dorpsstraat,
nieuwbouw dorpsstraat, Hovenstein Pilatusdam en bij de School.
104. De dorpsstraat is inderdaad uniek en moet daarom zeker in ere hersteld worden, het aanbod is niet
uniek en kan zeker uitgebreid worden.
105. Helaas ook hier leegstand. Te hoge winkelprijzen?
106. Dat was ooit zo maar het zijn nu ook voornamelijk de geijkte winkels die je overal kunt vinden.
107. Alleen verdwijnen er telkens soorten die dan weer worden vervangen 'door veel van hetzelfde' op deze
manier blijft er niets over van de eens zo gezellige winkelstraat.
108. Het is een dode straat geworden het is alléén op zaterdag nog leuk er móeten meer winkels bij geen kappers
samen meer bv. Etos, Hema.
109. Mag wel wat aangepast aan de tijd.
110. Doordat het niet goed aansluit bij het stadshart. Is de loop er naar toe te laag. Je gaat of naar de Dorpstraat
of naar het stadshart. Zelden doe je beide.
111. Kruitvat, Zeeman, Hoogvliet zijn ook elders in Zoetermeer te vinden.
112. Er. mogen best nieuwe winkels komen.
113. De ambiance is er ook beter.
114. Het Kruidvat zit gewoon in de Dorpsstraat net als de Bruna. Je hebt wel kwalitatief betere winkels dan
in het Stadshart bv de slager en maison kelder.
115. Overal is wel een slagerij bakkerij en supermarkt.
116. Zou het kunnen zijn, maar is het nu zeker nog niet.
117. Dat zou het zeker kunnen zijn, maar is het nu helaas niet.
118. Maar het is er ongezellig en te weinig parkeer gelegenheid. Verder zou het afgesloten moeten worden voor
verkeer (uiteraard uitgezonderd hulpdiensten en waarde transport) dit zou de dorpsstraat veiliger maken. Dan
hoef je niet continue van bang tree zijn om omver gereden te worden door een fietser.
119. De dorpsstraat heeft last van leegstand en veeeeel kappers. Maak hier een echt gezellige straat van door
bijvoorbeeld meer kleine speciaalzaken aan te trekken en het gebied qua vervoer aantrekkelijker te maken. Zo
is het moeilijk met het ov te vinden en is er nauwelijks groen.
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120. De winkels in Dorpstraat zijn echt 10x niks.
121. De leegstand zou zorgvuldig op de andere winkels ingevuld moeten gaan worden.
122. Dat zou het moeten zijn. Verloop is zeer hoog.
123. Maar niet de winkels waarvoor ik daar naartoe ga
124. Het is jammer dat de ondernemers het hier niet eens kunnen worden over hun strategie voor de toekomst.
Er mogen meer kleine speciaalzaken komen, zoals bijvoorbeeld Trattoria Di Niente of de Spellenwinkel.
125. Niet onderscheidend genoeg maar deels zeker op de goede weg. Ik ga ook steeds vaker naar de
Dorpsstraat.
126. Ik vind het een hele gezellige winkelstraat, enige NADEEL en ik kan er niet aan wennen dat fietsen mijn
man en ik zijn nog eens behoorlijk doof, dus we horen ze ook niet en aangezien de stoepen erg smal zijn, Grote
onzin om er te fietsen, zo
lang is de straat niet.
127. Het knusse en bijzondere handhaven!
128. De Dorpsstraat zelf is uniek, maar het winkelaanbod zeker niet. Er zijn goede stappen gemaakt door
modernisering van de Dorpsstraat, maar het niveau van de winkels en soms ook horeca zal omhoog moeten.
Het kiprestaurant naast Class by Jofel is weer snel weg en groot deel horeca staat leeg. Verder zijn er een
aantal prima winkels, zoals de slager, visboer, bakker en drankenhandel en Sjenkels. Voor de rest vind ik het
matig. Nu is er tattoo-zaak naast van Herwijnen gekomen, met daarnaast de boekwinkel De Goede Herder,
mooie combi ;). De winkel voor mannen met grote maten voegt bijv. niks toe, heeft weinig klandizie.
129. Eens, maar wordt nu nog te weinig benut.
130. deze moeten ook geholpen worden door de gemeente om dit prachtig stukje Zoetermeer in stand te
houden, het is echt van de zotte dat de prijzen van de panden zo hoog zijn dat er steeds meer winkels
verdwijnen omdat ze de huur niet meer kunnen betalen.
131. Ik kom er nooit en mis er weinig aan.
132. Er is veel leegstand in de dorpsstraat, heel veel reclameborden op de stoep, waardoor voetgangers op de
weg lopen. Duidelijker verschil tussen voetpad en rijgedeelte zou al voor heel wat minder chaos zorgen dan
dat het nu het geval is. Mensen steken zonder op of om te kijken gewoon over of lopen met z'n drieën naast
elkaar op de weg. Duidelijk kern van winkels is niet aanwezig. Een stukje vergeten Zoetermeer met veel
historie waar niemand erg in heeft.
133. Het zou een gezellig stuk kunnen zijn als het oude centrum, maar heeft geen aantrekkelijk aanbod aan
winkels en de verbinding met het Stadshart is niet optimaal.
134. Kruidvat, B runa, H oogvliet zitten overal. Winkelaanbod in de Dorpsstraat zou beter moeten kunnen.
135. Helaas is de koppeling met het Stadshart nog steeds waardeloos.
136. De Hoogvliet, Kruitvat, Pearl, etc. zijn gewoon overal te vinden. De unieke zelfstandige die je er vind
maakt de Dorpsstraat zeker wel leuker dan het Stadshart maar het aanbod is daar te klein om een dagje met
het gezin te gaan winkelen. Wederom moet men uitwijken naar andere winkelgebieden die dit wel allemaal
hebben gecombineerd.
137. Ooit was dit zeker zo, nu helaas niet heel erg meer. Niets ambachtelijks meer te vinden.
138. was wel zo, maar wel steeds minder.
139. En hier meer op inzetten in communicatie en reclame vanuit citymarketing perspectief.
140. Als de ketens hier weg zouden gaan en de straat compacter zou worden zou dit nog sterker worden.
141. Ik kom bijna nooit in de Dorpsstraat omdat ik het er ongezellig vind het ook niet op mijn route ligt als ik
ergens heen ga.
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142. De straat heeft een eigen sfeer ja, maar ook hier is een Kruidvat, een Hoogvliet, kledingwinkels,
schoenenzaken. Dus ik vind niet dat het persé een eigen aanbod heeft.
143. dit moet zo blijven naar mijn mening en zelfs geoptimaliseerd worden voor meer bezoekers.
144. Alleen jammer dat het parkeerterrein altijd vol is of je moet betalen. Maak alle parkeergelegenheid gratis. Ik
ga daarom vaker naar Leidschenhage.
145. ...maar is slecht bereikbaar per ov.
146. Zeker mee eens. De Dorpsstraat heeft met zijn panden de sfeer die je in het Stadshart nooit zal vinden. Er
zitten leuke speciaalzaken maar er zouden ook wat bekendere namen mogen komen om nog meer bezoekers te
trekken. Dille & Kamille, Oil & Vinegar, Pipoos zijn zaken die prima in een Dorpsstraat passen en minder in een
Stadshart.
147. Wat is de vraag. Slecht geformuleerd. Wat is uniek. Daarna eigen aanbod. Is dat uniek?
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Stelling 7: Als het Woonhart meer keuze biedt in woonwinkels, dan ga ik er vaker
naartoe om te winkelen. Ruimte voor een toelichting:
1. Er is genoeg keuzes voor iedere portemonnee.
2. Woonhart is te klein om iets bij te dragen, in vergelijking met andere centra.
3. Ik kan mij er echt helemaal niets bij voorstellen.
4. Hoe vaak heeft een mens meubels nodig? Het nadeel is dat de winkels onderling weinig verschillen qua aanbod.
Veel hetzelfde, alleen andere prijzen.
5. Het woonhart is een mislukt experiment. Ik zie daar nooit veel bezoekers.
6. Voor mij genoeg keuze.
7. Probeer en Ikea achtige winkel erin te zetten.
8. In het Woonhart zitten nu alleen de low budget ketens, nieren unieks om lekker te struinen. Bovendien is het er
zo ongezellig dat ik zelfs voor de ketens liever elders kom.
9. Het woonhart moet meer betrokken worden met het stadshart zodat het 1 geheel wordt.
10. beetje saai daar
11. Een Montel of andere grote naam erbij kan zeker geen kwaad. Ik denk dat het stadshart te groot aan het
worden is om nog fijn te shoppen en het woningwet juist te klein om echt goed te kunnen oriënteren en
dergelijken.
12. verbinden met het stadshart zou al een hoop schelen.
13. Dit is prima. Ik kom er alleen als ik echt iets nodig heb. Maar dat is ook met de andere woningboulevaards.
14. Ik denk het niet, we komen er nu af en toe voor specifieke winkels (tapijt, zonwering, etc.), maar die heb je
maar eens in de zoveel tijd nodig. Verder zou ik niet weten naar wat voor winkels ik er naartoe zou moeten.
15. Heb van meubilair niet vaak wat nodig.
16. Ik vind het Woonhart onaantrekkelijk en zou er alleen weer naar toe gaan als er echt veel meer keuze is. Met
name moderner en design. Maar in de regio is op dit vlak al heel veel te vinden.
17. Voor woonwinkels ga ik wel naar Alexandrium in Rotterdam, of Leiderdorp of
Den Haag. Veel meer mogelijkheden en meer concurrentie.
18. Ik denk eigenlijk - en dat is niet heel negatief bedoeld - dat het woonhart geen draagkracht heeft. Het
winkeloppervlak is te klein om genoeg woonwinkels te vestigen. Hierdoor zal het altijd een "net niet" gevoel
houden.
19. Kwantum en Leen Bakker zijn voor mij genoeg. Verder vind ik het Woonhart afschuwelijk qua ambiance.
20. Ik vind het woonhart als aangezicht (kleurgebruik, architectuur enz.) niet om aan te zien inclusief de omgeving.
Om droevig om van te worden. Ik zou de handel opdoeken, de passage aanpassen/vergroten in het Stadshart en
het onderdeel daarvan maken. Een aantal winkels met allemaal "goedkopere" spullen kan dan prima naar de
Waranda of in de buurt van de Action.
21. Het is wel een lastige branche maar als er een W oonexpress komt of zo dat zal wel schelen denk ik.
22. Afhankelijk van de soort woonwinkels zou ik overwegen om daar weer eens heen te gaan, vooralsnog stelt het
allemaal weinig voor.
23. Er is een reden waarom woonboulevards overal gevestigd zijn buiten de stad, ik denk niet dat het woonhart
kans van slagen heeft ook niet vanwege de rare bouw/opzet van het gebouw.
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24. Woonhart ligt op een ongunstige niet-aansluitend deel. Je loopt niet snel van het stadshart naar het
woonhart.
25. Sfeerloze dooie boel daar, die hebben echt een "trekpleister" nodig, een winkel waar mensen voor omrijden
26. Ik vind het een troosteloze bedoeling met veel te dure winkels die nooit een goede uitverkoop hebben
27. De winkels in het woonhart onderscheiden zich niet echt, het is eerder zoiets van "laten we er maar even
langs lopen, misschien dat ze nog iets leuks in de aanbieding hebben". Recht op het doel af en snel weer
weg.
28. Ik ga meestal naar Ikea
29. Voor woninginrichting ga je winkelen als het nodig is. Je koopt spullen die langer mee gaan, dus komt er
minder vaak.
30. Woonhart moet zo blijven alleen moeten er wat meer ketens komen en de europatunnel moet overdekt
worden met een park en terras en groen. Dan kan je daar zo door naar het stadshart lopen. Ook moet er de
mogelijkheid komen om anders als alleen meubelzaken erin te hebben.
31. Woonwinkels vragen grote ruimten en veel parkeren, en ze liggen vlak bij Zoetermeer (Leiderdorp,
Zoeterwoude, Alexandrium, Ikea Delft). Schrap het grote woonprogramma, dat blijft zieltogend.Ook het
woonassortiment gaat voor een deel via internet lopen. Het woonhart ligt ook verkeerd en wordt nooit goed
aangesloten op het Stadshart.. Ik heb met Peter Kamminga een brief daarover aan B&W geschreven maar
nooit antwoord gekregen. op te vragen bij burgaj2@outlook.com
32. Nu ga ik naar den haag omdat er meer keuze is, als ik echt geen zin heb om naar den haag te reizen ga ik
wel naar zoetermeer
33. Woonwinkelen staat los van gewone boodschappen.
34. Woonhart is te klein en kan beter worden afgebouwd.
35. Ik was voor verandering naar grote shopping outlet! Omdat huidige aanbod erg karig is.
36. Ik ga zelden naar het woonhart.
37. Te veel panden staan leeg, waardoor zeer onaantrekkelijk
38. De meeste ruimtes staal leeg, dat is zeer onaantrekkelijk
39. Dit soort winkels passen mi. beter in op een terrein zoals Lansinhage oid.
40. Het Woonhart is het voorportaal van het Stadshart als we niet oppassen. Levenloos en deprimerende
omgeving. Er zijn elders veel betere woonwinkelcentra te vinden met beter en ruimer aanbod. Daarnaast
verbaast het mij dat het Woonhart apart en uit de looproute van het Stadshart ligt. Wie dat ooit zo bedacht
heeft.......? Woonhart geheel opheffen is mijn idee.
41. Het is nu vooral saai en onpraktisch
42. De verbinding tussen woonhart en stadshart kan aantrekkelijker gemaakt worden, vanaf de promenade.
Dan zal ik het meer bezoeken.
43. Zelfde verhaal, leegloop door te hoge huren en te weinig klanten
44. Er is niets mis met het woonhart. Als er langlopende huurcontracten worden gesloten (i.p.v. de 1-jarige
contracten van de laatste paar jaar) zullen ondernemers bereid zijn tot investeren en wordt het Woonhart van
zelf aantrekkelijker. Woonhart eigenaren moeten niet alleen op eigen gewin uit zijn.
45. Weinig inspiratie
46. Winkels als Action en Xenos zouden daar wellicht een mooie trekpleister kunnen vormen.
47. Misschien wel.
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48. Erg ongezellig en dure winkels.
49. Nee, want het ligt buiten de richting. Erg jammer.
50. Nu vooral oubollig aanbod, mis een Trendhopper of Loods5 achtige winkels, past meer bij jong Zoetermeer.
51. Vast, want dichtbij je stoel of bed uitzoeken blijft de voorkeur boven een rit naar
Ikea in Delft hebben. Het aanbod is nu niet aantrekkelijk dus kom ik er zelden. Enkel bij Kwantum.
52. Ik ga naar woonhart als ik specifiek iets nodig heb op woongebied.
53. Beperkt aanbod.
54. Ik heb momenteel niks nodig, dus dan ga ik er ook niet heen. Anders meer is altijd leuk.
55. Heeft geen sfeer! Saai opgezet.
56. Het woonhart heeft op zich wel een aardig aanbod. Het is echter zo dat de winkels die er zitten niet het grote
publiek trekken, waardoor het Woonhart vaak wat leeg aanvoelt. Grote trekkers zijn natuurlijk IKEA of een
bouwmarkt, maar daar is niet zo snel ruimte voor op dat gebied.
57. Een aanbod van de betere woonwinkels zou meer aanloop genereren.
58. Volstrekt overbodig onderdeel in de stad.
59. Ben slechts 1x in het Woonhart geweest. Kom er nooit meer. Weinig keuze en slechte service ! Er is ook
totaal geen sfeer daar.
60. ik ga niet voor "de gezelligheid" naar het woonhart, alleen als ik wat nodig heb.
61. Het Woonhart zal nooit aantrekkelijk worden.
62. Overbodig met Leiderdorp en Zoeterwoude in de buurt. Mooi ruim daar, in
Zoetermeer te druk en midden in centrum.
63. Troosteloze omgeving.
64. Er zal voor het Woonhart voor een gedeelte een naar een andere invulling gezocht moeten worden. Dit hoeft
niet per se een woonwinkel te zijn. Een grote trekker is daar noodzakelijk. Een voorbeeld wat ik daar graag had
gezien is Legoland. Helaas krijgt Scheveningen deze eer. Maar zet de invulling van het Woonhart uit bij diverse
projectontwikkelaars en die komen vast met een creatieve invulling voor het woonhart.
65. Niet vaker, want meubels koop je voor jaren, tapijt ook etc.
66. Het aanbod is nu zo krap dat je echt naar een groter woonwinkelgebied wil. Ik denk dat het woonhart te klein is
om rendabel te zijn voor wat betreft meubels. Vloeren en bedden lijkt me prima.
67. Blijft te klein vergeleken Woon (Leiderdorp) of Rotterdam Alexandrium
68. Het woonhart heeft geen sfeer. Het heeft een rare indeling en is eigenlijk altijd bloedheet.
69. Kom er nu alleen bij kwantum en leen bakker
70. Daar is het woonhart voor.
71. Het woonhart is veel te klein om een nuttige toevoeging aan de stad te zijn. Als je meubelen nodig hebt heb je
niets aan een paar winkels die per stuk zo klein zijn dat ze geen aanbod hebben. Voor die keer dat je meubelen
nodig hebt is Alexandrium dichtbij genoeg.
72. Je gaat gericht naar een woonwinkel als je iets nodig hebt. Maar neus is niet woonhart wel een zielige
vertoning.
73. Woonhart is onhandig gesitueerd t.o.v. het stadshart. Hierdoor weinig doorloop van de één naar de ander.
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Twee keer parkeren is makkelijker dan doorlopen.
74. Ook hier is het niet gezellig rondwandelen. J e gaat naar één winkel en dan weg. er mist een boulevard.
75. En een betere uitstraling heeft.
76. Ik heb er niks nodig.
77. Ik kom oprecht nooit in een woonwinkel dus als ze er komen ook niet. Er zijn al genoeg wooncentra’s in de
buurt en zo vaak gebeurd het niet dat mensen daar komen.
78. Ja zou zoiets moois van gemaakt kunnen worden en een brug naar het stadshart toe of andersom.
79. Pipoos?
80. Onhandig en nauw gebied. Ik vind dit een flop. Woonhart had in een industriegebied gemoeten.
81. Vind het handig als je aan het verbouwen of verhuizen ben maar verder kom je er nooit ook niet als er meer
woon winkels zouden zijn.
82. Als er een Ikea zou komen in het woonhart en bijvoorbeeld Rivièra Maison zou het er veel drukker zijn vind
het Woonhart erg onaantrekkelijk en warm.
83. Ikea zou heel fijn zijn als die in het woonhart kwam.
84. Ligt veel te a-centraal. Geen aansluiting op Stadshart.
85. Het ligt er maar net aan wat voor winkels er komen en welk publiek je daarmee wilt trekken.
86. Woonhart is erg achterhaald en beperkt. Meer van hetzelfde helpt daar niet tegen mijns inziens.
87. Woonhart, vond ik altijd al heel raar, toen ik net kennis maakte met Zoetermeer vond ik het heel raar dat de
Woonhart apart was van de Stadshart, maar dat heeft te maken denk ik met laden en lossen. Ze zouden daar
misschien meer creatieve winkels er tussen moeten doen of juist de Action , dat trekt veel meer publiek en dan
is de kans groter dat het ook daad werkelijk drukker wordt.
88. Er moet verbinding tussen woon- en stadshart komen, dan lopen mensen direct door. Nu is het Woonhart
een eiland.
89. Ik vind het Woonhart echt ongezellig en zie ook niet goed in hoe hier verbetering in gebracht zou kunnen
worden. Het is ook geen geheel. Ik zou dit hele gebied gaan herinrichten, n.a.v. vraag en behoefte omgeving.
90. Ik vind het er ongezellig.
91. Woonhart is naar mijn idee vrij treurig en "uitgewoond". Het oogt ouderwets, onverzorgd en zou niemand
aanraden er heen te gaan.
92. Het Woonhart zou hippere ketens moeten aanbieden (bijv. een Pronto/Nano/Rofra - zoals Rijneke boulevard)
en grotere woonboulevard moeten hebben waar van alles bij elkaar zou zitten, met ook de Gamma/Praxis, voor
meer aanloop.
93. Ik bestel nu maar op internet. De keuze sluit niet aan op wat ik zoek en is vaak meer van hetzelfde.
94. Het is te specifiek op woonwinkels gericht en daar kom ik alleen als ik echt iets nodig heb, niet om eens te
gaan winkelen zoals je in een regulier winkelcentrum doet.
95. Producten die hier te koop zijn minder frequent aan vernieuwing toe. En het is een ongezellige boel aldaar.
96. Er zijn te weinig winkels om te kunnen vergelijken. Voor meubels ga ik direct naar een grote woonboulevard
(Alexandrium, Leiderdorp, ArenA, Breda).
97. Het is jammer dat de leenbakker enz. niet echt binnen het winkelgebied vallen van de stad maar als er
interessantere winkels zouden zijn zou ik zeker vaker langs gaan om te kijken.
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98. Nee. Hoe vaak koop je, in vergelijking, iets in een woonwinkel. Mensen veranderen niet elk jaar van meubels.
Hooguit dat je eens van accessoires wisselt. Dus meer woonwinkels zal niet meer publiek trekken, lijkt mij.
99. Ik vind dat het woonhart genoeg diversiteit biedt.
100. Alleen jammer van de parkeergelegenheid, maak het gratis beneden op straat.
101. Er staat genoeg leeg in het stadshart zelf. Als winkelier zou ik niet in het
Woonhart willen.
102. Woonhart mist eigenlijk alles om het aantrekkelijk te maken. Aanbod is minimaal, totaal geen sfeer, weinig
bezoekers en het ophalen van je spullen via de parkeerplaats op dakterras blijft onlogisch. Voor meubels ga ik dus
helaas de stad uit.
103. Dat is zeker waar
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Stelling 8:Er zijn voldoende winkels voor dagelijkse boodschappen in mijn wijk.
Ruimte voor een toelichting:
1. Maar wij missen in Oosterheem wel een Viswinkel ( al is het maar een visstalletje bij het station) er is zoveel
vraag naar.
2. In de wijk Noordhove telt het winkelcentrum slechts 1 supermarkt, 1 bloemist, 1 slijterij, 1 bakker, 1 slagerij, 1
drogist. Overige 2 zijn slechte pizzeria en snackbar.
3. Jammer dat in Noordhove alleen een AH is.
4. Dirk in de wijk, Albert in Seghwaart dichtbij. Hoogvliet en Aldi in de dorpsstraat.
5. Meerzicht heeft een goed wijkwinkelcentrum
6. In Noordhove mis ik een Lidl of Aldi, maar in naastgelegen wijken zijn die er wel. Het assortiment van AH is
voldoende. Wel mis ik echt een PostNL punt nu Sonneveld weg is. De bloemist is vreselijk ongezellig en echt een
doorn in het oog.
7. Dit is zeker zo ik woon in Oosterheem en heb keuze uit drie supermarkten.
8. Voldoende.
9. Ik woon tussen stadshart en dorpsstraat.
10. Jammer dat gebrek aan handhaving het gevaarlijk maakt er te komen.
11. Rokkeveen is prima. ik werk in oosterheem en vraag mij wel eens af waarom hier geen lingerie zaak is.
12. Er zitten 2 supermarkten, 2 bakkers, 2 drogisten maar klein huishoudelijk zoals wat spijkers of een plankje is
niet te koop.
13. Aanbod Noordhove is te beperkt!
14. Ik woon in het Dorp. Daar heb je zowel Hoogvliet en Dorpsstraat als de Oranjelaan en de Piet Heinstraat. Het
is fijn dat in vrijwel alle wijken de winkelcentra zijn opgeknapt.
15. Ik mis een winkel met huishoudelijke producten zoals een Blokker of action. (Meerzicht).
16. Leyens.
17. Winkelcentrum de Leyens gaat achteruit. Heel jammer.
18. Ja dit is heerlijk en prima!
19. Voor een wijk als Noordhove is het wel beperkt hoor.
20. Rokkenveen, geweldig, ik bof enorm!
21. Bij winkelcentrum Seghwaert is een goed aanbod, ik kan er voor bijna al mijn boodschappen terecht.
22. Eén AH een bloemen winkel, een slager, een pizzeria, een drogist en een slager, Je hoeft er niet langs voor
goedkope boodschappen.
23. Rokkeveen heeft een super winkelcentum met divers aanbod en regelmatig activiteiten. Ook de markt op
vrijdag draagt hier aan bij.
24. WC Rokkeveen....heel fijn!
25. Een AH in Oosterheem zou fijn zijn.
26. Een mooie grote Ekoplaza erbij, en ik ben helemaal gelukkig!
27. Helaas zijn sommige supers te klein en te vol . Het is nodig dat er ook grote supers komen aan de rand van de
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wijk. Verder prima.
28. Zou wel graag andere supermarkt in mijn wijk zien, een Lidl of Aldi
29. Kaasboer, slager mis ik bij in de Leyens.
30. Oosterheem.
31. Ik mis Albert Heijn in Oosterheem! Nu alleen maar 4x goedkope segment.
32. Supermarkten wel, maar andere winkels: aanbod neemt af. Bijv. fietsenwinkels
33. Maar een visboer zou een welkome aanvulling zijn. Jammer ook dat er een
Kruidvat is gekomen, terwijl er al een drogist was.
34. Ga hiervoor niet per se naar he stadshart
35. ik woon in wijk 12 (Dorp), en de Hoogvliet in de Dorpstraat is wel erg klein voor de wekelijkse
boodschappen.
36. Oosterheem....... maar liefst 3 supermarkten maar te weinig speciaal zaken zoals in Rokkeveen. Tevens
meer beleving daar; gezelliger, betere evenementen en overdekt. Ook voor Oosterheem geldt dat als er niet
geïnvesteerd gaat worden en het beleid niet wordt veranderd het winkelcentrum minder aantrekkingskracht gaat
krijgen. Met nu al tijdens hoogconjunctuur paar langdurig leegstaande panden, Blokker die filialen sluit, aantal
overige winkels waarvan ik betwijfel of ze het nog lang kunnen rekken en huurprijzen die veel te hoog zijn zie ik
op middellange termijn gevaar van verloedering.
37. Er mag wel een discountwinkel in Rokkeveen (Lidl bijvoorbeeld).
38. Ja, dat is meestal de supermarkt.
39. Noordhove is best een grote wijk maar alleen een miniscuul winkelaanbod met AH, bloemenwinkel (kwaliteit
slecht !!), slagerij/lunchroom? en drogist DIO. Moet echt naar stadshart ??
40. Ja in Rokkeveen is er gelukkig een leuk aanbod aan winkels.
41. Rokkeveen is een winkelcentrum! Alles is er plus een goede vrijdagsmarkt! Voorbeeld voor andere wijken.
42. Ik woon erboven
43. Mis alleen een goedkope supermarkt in Rokkeveen zoals Aldi of Lidl.
44. Mis wel de Readshop of een dergelijke zaak.
45. Een huishoudelijke zaak wordt erg gemist in de Dorpsstraat! Jammer dat er geen brievenbus meer is nu die
bij de Bruna en Hoogvliet zijn verwijderd. Ook erg jammer dat de Aldi de straat gaat verlaten!
46. Dat kan beter in de Dorpsstraat! Een huishoudelijke zaak wordt erg gemist en het verdwijnen van de
brievenbussen (bij de Bruna en Hoogvliet) is ook niet klant/service gericht! Ook jammer dat de Aldi binnenkort
de straat verlaat!
47. Meer dan genoeg supermarkten
48. Winkelcentrum Meerzicht staat erg veel leeg. Erg jammer dat Read Shop, Top 1
Toys en Kallisvaart zijn verdwenen.

49. Ik woon in het Dorp, dichtbij de Piet Heinplein. Er is daar 1 supermarkt te vinden, een tropische winkel en er
zijn 2 islamitische slagerijen. Handig als je iets vergeten bent, moet je wel een volle portemonnee meenemen
omdat ze nog duur zijn ook. Bovendien kiezen Nederlanders liever voor een Hoogvliet, Jumbo etc. waar ze alles
verkopen. Zo'n supermarkt missen wij als bewoners ah Piet Heinplein. In de Dorpstraat is de supermarkt
Hoogvliet gevestigd, het Kruidvat, Bruna, een aantal lunchrooms en verder restaurants. Hier zou het, qua
diversiteit veel aantrekkelijker mogen.
50. Helemaal mee eens.

Samenspraak Detailhandel

65

51. Een wijnwinkelcentrum zoals Rokkeveen is een aanwinst voor de stad. Meerzicht heeft nodig een facelift
nodig. Helaas ziet de eigenaar daar de noodzaak niet zo van in tot op heden.
52. Er zijn weinig slagers in de wijken
53. Winkelcentrum Rokkeveen is een mooi voorbeeld van een prettig winkelcentrum in de wijk. Meerzicht is een
troosteloze bedoeling.
54. Elke wijk heeft zijn eigen winkelcentrum. Ik doe in meerdere wijken boodschappen, heb zo mijn favoriete
winkeltjes en koop dan de rest er gelijk bij in andere winkels.
55. Mis de marskramer (of een Blokker) in het Dorp
56. Ik vind het in Noordhove minimaal! Pas geleden is de kantoorboekhandel verdwenen....
57. Mis een groenteboer.
58. Jammer dat er steeds meer leegstand is. Verder veel hetzelfde (Meerzicht): 2 soortgelijke supermarkten, 2
drogisterijen, 2 bakkers, 2 kappers.... zonde!
59. Rokkeveen Houtbuurt.
60. Een kleine supermarkt in het winkelcentrum en diverse andere in de buurt.
61. Meer ‘Lidls of goedkopere supermarkten. Mijn wijk heeft alleen een AH en Jumbo en die zijn allebei duur.
62. In Winkelcentrum Meerzicht is recent Blokker weggegaan. Dat is een groot gemis. En bijvoorbeeld een kleine
doe-het-zelf winkel wordt ook gemist.
63. Valt tegen! Ik ben onwijs blij dat we Hoogvliet hebben, man lief in het ziekenhuis en ik slecht ter been, geen
doen om te lopen. Gelukkig was de mogelijkheid om te bestellen. Lekker als er een kaasboer komt, noten bar,
meer de kant van Cadenza op (maar ja we willen TE veel luxe denk ik (zo jammer dat de visboer en de kilo slager
weg zijn in de passage). Daar kon je ook lekker zitten
64. In mijn wijk en AH bezorgt ook thuis.
65. Er is één Albert Heijn... Voor HEEL Noordhove, nu is er ook geen postkantoor meer. heel erg slecht dit...
66. Al zou een Action in wijk Rokkeveen absoluut een aanwinst zijn.
67. Dagelijkse boodschappen bestel vooral online.
68. Albert Heijn & Jumbo Meerzicht.
69. Wij hebben een Jumbo en een Albert Heijn in de buurt en de Hoogvliet is op fiets afstand. Daarnaast is er ook
en Etos en andere winkels. Ik ben meer dan tevreden.
70. Ik mis een slager, groenteboer en bloemist in winkelcentrum Leidsewallen.
71. Ik woon in Rokkeveen, op loopafstand van De Vlieger en iets langer lopen naar
Winkelcentrum Rokkeveen.
72. Wijk Driemanspolder heeft geen ruim aanbod voor verschillende winkels.
73. Oosterheem heeft een goed aanbod van verschillende winkels. Top!
74. Alleen jammer dat er niets wordt gedaan aan het parkeren buiten de parkeervakken aan de kant v.d. AH in
Rokkeveen. Een grote ergernis omdat je er af en toe niet door kan omdat ze ook nog dubbel staan, graag controle
en boetes en dat een paar maanden volhouden.
75. Ik woon in de wijk Seghwaert precies tussen twee winkelcentra in; Leidsewallen en Seghwaert met in totaal dus
3 supermarkten. Ik mag dus zeker niet klagen ;).
76. Zeker waar in iedere wijk een supermarkt.
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Stelling 9: Het is hard nodig dat de supermarkten in mijn wijk vernieuwen. Ruimte voor
een toelichting:
1. Met Hoogvliet en Jumbo zit het wel goed hoor.
2. AH en Lidl is genoeg in de Leijens.
3. AH in Noordhove zou in het bezit moeten zijn van een franchiser. Die luistert naar klanten en is een gezicht
voor de wijk. Deze zal tevens zijn assortiment afstemmen naar de behoefte van de wijk. Op dit moment is het
een kil en onpersoonlijke supermarkt.
4. Dan met name de ondersteuning van Stocard
5. Prima supermarkten in mijn wijk. Niks op aan te merken.
6. Oosterheem is een groeiende stad en het winkelcentrum bestaat nu 5 jaar dus hoeft nog niet vernieuwd te
worden.
7. Zijn goed in orde
8. Ik woon op loopafstand v.d. nieuwe Hoogvliet, maar laat de appie tegenwoordig thuis bezorgen
9. Er is een Jumbo en een AH; een Lidl zou ik ook wel prettig vinden.
10. De supermarkten (Meerzicht) zijn van goede kwaliteit en bieden voldoende aanbod.
11. Het assortiment wordt steeds kleiner.
12. Pas gebeurd bij onze Jumbo maar ook bakker en bloemenwinkel.
13. Dat geldt inderdaad toevallig voor de Hoogvliet in mijn wijk (winkelcentrum Vijverhoek). Die zou wel een
upgrade mogen gebruiken. Verder zijn veel winkelcentra + supermarkten al vernieuwd.
14. In Meerzicht zitten de twee duurste supermarken AH en Jumbo Graag zie ik een Lidl of een Dirk van den broek
er bij komen en daarnaast heel het winkelcentrum van Meerzicht is aan vernieuwing toe zoals ook de wijk.
15. Ik woon in Palentein, maar dat staat ook te gebeuren.
16. Er is er maar één dus weinig keuze.
17. Ze zijn nu te klein.
18. Graag Hoogvliet en Lidl in Rokkeveen.
19. De jumbo mag m.i. Verdwijnen wat een dure pokkewinkel is dat, onvriendelijk personeel, moeilijk toegang
voor mensen met een beperking. Verander het maar weer gewoon terug naar de appie.
20. mis biologische en duurzame producten.
21. Prima zo
22.
23. zie opmerking bij vorige vraag.
24. Net gedaan?
25. Wel moet het aantrekkelijker worden om met de fiets te komen en de fiets beschut en veilig te stallen. Het
aantal fietsparkeerplekken moet drastisch worden uitgebreid.
26. Palestein/ Dorp
27. Zijn pas vernieuwd.
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28. Vooral in Dorpsstraat is verfraaiing Hoogvliet dringend noodzakelijk.
29. Supermarkten zijn al voldoende aanwezig.
30. Geef supermarkten de ruimte om zich verder te vernieuwen. Jumbo heeft foodcentra bijvoorbeeld, omarm
dit en stimuleer als gemeente dit soort initiatieven en vernieuwingen.
31. De andere winkels hebben weinig omzet en gaan dicht.
32. Niet alleen supermarkt maar ook het volledige aanbod is te weinig voor de wijk
Noordhove !!!
33. Naar mijn idee is dat recent ook wel gebeurd.
34. En maak het eens gezelliger kijk nou naar oosterheem
35. De dichtstbijzijnde supermarkt is voor mij Hoogvliet in de Dorpstraat Gen prettige winkel om boodschappen
te doen, zeker niet met een kinderwagen. Klein qua ruimte en assortiment
36. Rokkeveen is al vernieuwd
37. Zeker aan de achterkant bij laad- en losruimte waar het meestal een zootje is
38. ik woon in het dorp en de hoogvliet is toch wel wat klein . Dan ben ik geneigd om toch naar de stad te gaan
voor de dagelijkse boodschappen
39. In Buytenwegh een mooie nieuwe Jumbo en grote mooie Lidl.
40. Reeds gebeurd (Jumbo)
41. Dat doen ze zelf wel, moet de overheid zich niet mee bemoeien.
42. Wijk dorp Hoogbliet moet uitbreiden! Of anders ook andere supermarkt erbij bijv. plus of jumbo
43. Albert Heijn en Jumbo zijn prima maar ik mis nog wel een discountsupermarkt
44. De Hoogvliet is niet groot en het assortiment is daarom een stuk minder dan de andere Hoogvliet filialen .
Dat is de reden waarom ik er nooit meer boodschappen doe. De Aldi aan de Delftse wallen is een fijne winkel,
het zit alleen qua parkeren niet gunstig. Voor de deur zijn er een stuk of 6 parkeerplekken, dat zouden er veel
meer mogen worden. Nu heb ik vernomen dat de Aldi gaat verhuizen naar het toekomstige winkelcentrum
Palenstein, dat zal vast, wat parkeren betreft een verbetering worden.
45. Nee, niet echt noodzakelijk.
46. Mag altijd
47. Woonachtig in Rokkeveen. Ik ben zeer tevreden over het nieuwe winkelcentrum
Rokkeveen.
48. Ik vind dat de supermarkten in Zoetermeer er goed uitzien. En ik kom in meerdere supermarkten in
meerdere wijken.
49. De Lidl is te klein.
50. Jammer dat de Hoogvliet klein is en geen groot assortiment heeft in het dorp hierdoor de
weekboodschappen toch halen in Driemanspolder, Aldi ook beperkt assortiment in Dorp.
51. Prima AH in Noordhove. Maar een Lidl er bij zou plezierig zijn.
52. De AH is geruild voor Hoogvliet en Jumbo erg vervelend. Dorpsstraat P alenstein wil ook een AH.
53. Handscanner.
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54. Volgens mij is dat onlangs al gebeurd.
55. De supermarkt is goed. Wat verstaat u onder vernieuwen?
56. AH Meerzicht heeft nog de uitstraling van de AHs van 10 jaar geleden.
57. Jumbo doet het goed. AH ook.
58. In Winkelcentrum Meerzicht gaat de Jumbo, hopelijk nog dit jaar, uitbreiden. Albert Heijn kan een facelift
gebruiken.
59. Ik vind van niet AH is pas aangepast, nieuwe Hoogvliet Misschien Aldi en Hoogvliet in Dorpstraat? (daar
kom ik eigenlijk nooit)
60. Albert Heijn "de Leyens" graag vervangen voor een Hoogvliet of Jumbo!
61. De entree van Hoogvliet en de winkel zelf zijn gedateerd. De entree, met het leegstaande ernaast, ziet er
niet uit. Lijkt wel een deel van een Vogelaarwijk.
62. Ben blij met het aanbod in Rokkeveen.
63. Ze zijn pas vernieuwd allebei.
64. Niet vernieuwen in termen van andere zaken o.i.d. maar wel meer groen in en rondom winkelcentrum.
65. Veel supermarkten zijn nog oude concepten terwijl er ontwikkelingen zijn als foodmarkten, direct consumeren
etcetera. Ook nemen ze vaak een onhandige plek in het centrum in. De winkelcentra zouden herschikt kunnen
worden om grotere supermarkten met nieuwe concepten mogelijk te maken.
66. Kom ik nooit.
67. Het zou wat gezelliger aangekleed mogen worden dat je nog meer wordt uitgenodigd om erlangs te gaan.
68. Meer aanbod in versproducten
69. Jumbo is vrij nieuw (als opvolger van C1000) en ook Albert Heijn en Lidl zijn prima.
70. Sterk sturende vraag.
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Stelling 10: Ik vind het prettig om boodschappen te doen in het winkelcentrum in mijn
wijk. Ruimte voor een toelichting:
1. Te weinig gevarieerd aanbod
2. Ja lekker naast de deur. Is super!!!!
3. Wel prettig maar keuze aan winkels is erg beperkt.
4. Wel prettig, niet persé gezellig
5. Prettig is geen woord dat ik aan boodschappen doen verbind.
6. Hoewel veel leegstand
7. het gemak
8. Vaak moeten we naar het Stadhart omdat daar een AH XL is.
9. Winkelcentrum Rokkeveen is een prettig winkelcentrum
10. ondanks dat niet alles er meer te koop is
11. In winkelcentrum de Leyens is het aantal kappersaken inmiddels wel erg hoog.
12. Prettig vind ik het doen van boodschappen niet echt. Maar het is wel makkelijk. Meestal doe ik de dagelijkse
boodschappen inderdaad bij de supermarkt in de buurt.
13. is zwaar verouderd winkelcentrum meerzicht
14. Was ooit prettig.
15. Ik wacht op de vernieuwing, echt oude troep en veel rommel in de wijk van flatbewoners. Hopelijk straks
beter wanneer de wijk beter in evenwicht is.
16. Zoals al eerder aangegeven zijn wc de vijverhoek en wc rokkeveen hele goede alternatieven voor de
Dorpsstraat. Overigens is er dan nog de Oranjelaan, inmiddels zijn daar alleen nog maar eettenten en de Piet
Heinplein waar het winkelaanbod, op de kapper en de bloemenzaak na, ook alleen maar voor een bepaalde
doelgroep is. Of doen deze laatste twee winkelstraten niet mee met het onderzoek?
17. Meer lokale winkels in de wijk ipv alleen in die kleine lokale winkelcentrumpjes. De inrichting van de wijken
is zo ongelovelijk jaren 70 style allemaal
18. Ik ga door heel Zoetermeer Afhankelijk van de aanbiedingen.
19. Wel makkelijk, vuil oosterheemplein.
20. Kleinere winkels voor de vergeten boodschappen, maar niet voor de wekelijkse.
21. De weg weten, weinig gesjouw, geen auto nodig, enz. Handig en milieuvriendelijk....
22. Dichtbij met 3 supermarkten
23. Rokkeveen is veel prettiger, goede winkels, niet in het minst de Volendammer, de groenteboer en de slager.
Maar dat zal wel ene kwestie van koopkracht zijn, en Rokkeveen profiteert van het kantorengebied Campus.
24. Voor de gewone dagelijkse boodschappen wel maar kleding helemaal niet.
25. Ik ga naar Albert Heijn, bloemenzaak en Kruidvat meer niet.
26. Sterpassage Rokkeveen. Renovatie goed gelukt. Goed winkel aanbod.
27. Helaas wijk ik vaak uit naar Rokkeveen, Seghwaart of elders buiten de stad aangezien er te weinig
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speciaalzaken zijn of deze, de Turkse supermarkt, uit de looproute ligt en ik dan liever in DH of Rdam waar ik
ben snel even inkopen doe.
28. Rokkeveen heeft het fijnste winkelcentrum van Zoetermeer!
29. Het parkeren bij het winkelcentrum is Rokkeveen is een verschrikking.
30. Te weinig aanbod, te klein !!
31. Ongezellig en onveilig gevoel en ziet er verwaarloosd uit.
32. Ik mis in de Dorpstraat echt een Hema, Big Bazar of een Action. En een grote supermarkt...Ik doe eigenlijk
altijd boodschappen in Oosterheemn of Buytenwegh.
33. Sterker nog, ik deed altijd boodschappen bij AH in stadshart, maar sinds verbouwing is dat een vervelende
zaak geworden, nu uitgeweken naar Rokkeveen.
34. Ik woon boven een supermarkt maar heb toch mijn voorkeur voor een ander en rij daarvoor dus naar een
andere wijk.
35. Ik doe me boodschappen merendeels in de Dorpstraat dat is wat mij betreft geen winkelcentrum . Voor de
rest zit er niet echt winkelcentrum in de buurt van Dorp.
36. Winkel ook graag in Meerzicht en Oosterheem. In wc Buytenwegh zitten veel mensen in scootmobiel
en/of op bankjes veel mensen bier etc. te drinken en te roken...hele stoep ligt onder met peuken! Vaak van
buitenlandse komaf.
37. In onze wijk (Buytenwegh) zitten de Jumbo en de Lidl. Op zich wel prima, maar wij gaan toch nog naar het
Stadshart, vanwege de voorkeur voor Albert Heijn.
38. Dan doen volgens mij de meeste mensen wel maar ik wijk ook vaak uit naar rokkeveen goed aanbod goede
supermarkten en veel kwaliteitswinkels! Zou in de dorpsstraat ook moeten kunnen dan hoef ik nu niet uit wijken!
39. zeker voor sjouwen met boodschappen
40. Albert Heijn de Leyens is vaak qua brood snel erdoorheen. Als je van je werk afkomt en rond 17:30-18:00 uur
bij de supermarkt ben is er niets meer. de Lidl in de Leyens is klein waardoor ik vaker naar Buytenweg ga. tevens
is de winkel ook om
20:00 uur gesloten. Hiervoor heb ik in Oosterheem gewoond en daar waren een Jumbo en een Hoogvliet die altijd
ruim assortiment en ook op de latere uurtjes (tot 21:00 uur) genoeg hebben voor de burgers die wat later thuis zijn
van werk.
41. Het is gezellig in de Dorpstraat al mag het wat aantrekkelijker worden gemaakt. Boodschappen halen doe ik
ergens anders, zie mij vorige antwoord.
42. Winkelcentrum Rokkeveen is geweldig. Prima winkels die allemaal kwaliteit leveren.
43. Maar ga ook naar stadspark voor uitgebreide boodschappen
44. Rokkeveen is een prima winkelcentrum
45. Er zijn veel donkere hoeken wat een onveilig gevoel geeft.
46. Prettig is dan vooral heel handig, even snel zonder dat je een parkeergarage moet opzoeken o.i.d.
47. Oud, veel lege panden, alleen maar goedkope winkels.
48. Mij maakt het niet uit waar ik boodschappen doe. Hangt af van wat ik nodig heb.
49. WC de Leyens is gedateerd, vuil, niet uitnodigend door de binnenstebuiten opstelling: van buiten is het een
ongezellig parkeerterrein. De centrale straat is grauw, vuil, meer een doorgaand fietspad dan een
winkelcentrum
50. Wij wonen in Noordhove maar gaan altijd naar oosterheem omdat daar alles aanwezig is. Blokker Hema en
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Etos waar wij vaak moeten zijn.
51. Verscheelt
52. Al moet ik vaak uitwijken naar Zegwaard of Oosterheem...
53. Ik doe boodschappen bij 3 supermarkten in mijn buurt.
54. Iedere winkel die verbouwd is, is ook meteen onhoudbaar lawaaiig. Daarbij zijn er veel te vaak evenementen,
irritante verkopers, pokomonvangers ed. in de stad waardoor het ook niet mogelijk is om rustig boodschappen te
doen. Met een fulltime baan heb je niet de mogelijkheid om buiten de weekenden in de stad te zijn en dan wil je ook
wel eens rustig boodschappen kunnen doen.
55. Nu nog een groenteman.
56. Maar had graag een prijsknaller gezien (Lidl, Aldi).
57. Ga liever naar winkelcentrum oosterheem omdat je daar supermarkten hebt in verschillende segmenten (prijs
klassen).
58. Niet in mijn wijk Seghwaert. Wel nieuwe Cadenza
59. Winkelcentrum Meerzicht is een boodschappencentrum geworden in de loop der tijd. En ik doe er graag mijn
boodschappen.
60. Absoluut, nooit gedacht dat ik het hier zo leuk zo vinden! Ik ben super trots op
Zoetermeer.
61. Aanbod is te saai en de huren zijn te hoog. In heel Zoetermeer!
62. Deels, combi met AH bezorgen
63. Onmisbaar en een echte toegevoegde waarde.
64. Mis alleen scanners in Seghweart
65. "Eens" is een groot woord: ze voldoen. Vind winkelcentrum Rokkeveen echter niet erg gezellig ga er dus ook
alleen heen voor de dagelijkse boodschappen uit praktische overwegingen.
66. Onze boodschappenwinkel zit niet in mijn wijk
67. Wel dringend verbeteringen nodig op parkeergebied. Dat is er echt waardeloos
68. Ook hier is de diversiteit verdwenen. Geen kaasboer en groentenboer meer, wel
2 bakkers en een drogist, maat die lijkt meer op een volgepropt magazijn dan op een winkel.
69. Zeker omdat goed bereikbaar op de fiets.
70. Ik doe nooit boodschappen voor de gezelligheid.
71. Kom ik nooit.
72. Ik ga liever naar het winkelcentrum Rokkeveen omdat het daar gezelliger is en het aanbod ook veel groter.
73. Mits ik kan parkeren. Vrijdags graag de markt verplaatsen . Ik kom er nu nooit op vrijdags en fa naar
leidschenhage voor mijn weekend boodschappen of Leidschenveen. Volop gratis parkeren daar
74. In verhouding teveel horeca en er is teveel leegstand. ( Meerzicht)
75. ik baal enorm van de leegstand op meerzicht,
76. Altijd handig zo dichtbij je boodschappen te kunnen doen. Ook bij vergeten produkten even snel naar de
overkant
77. Ja
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Stelling 11: Ik kan makkelijk parkeren bij het winkelcentrum in mijn wijk. Ruimte voor
een toelichting:
1. Petuniatuin en Leidsewallen is het soms echt wachten op een plekje.
2. Vaak te weinig vrije parkeerplaatsen.
3. Seghwaert.
4. Als fietser geen problemen, maar de parkeerplaats bij de Dirk is dag en nacht vol. Omdat ook de bewoners van
div. flats er staan. Suggestie: eigen parkeerplaats voor de bewoners van het Croesinckplein.
5. Parkeren in Noordhove is vreselijk. Quick win: strepen doortrekken op het parkeerterrein!!
6. Je kan zeker makkelijk parkeren het voordeel is dat er ondergrondse parkeer garage is.
7. Te weinig.
8. Vaak voldoende plek maar omdat de fout parkeerders altijd vrij spel hebben is het gevaarlijk.
9. Gelukkig kan ik meestal lopend of met de fiets gaan, want met de auto is het vaak lastig om een goede
parkeerplek te vinden. Overigens zou ik een goede (overdekte) fietsenstalling ook geen overbodige luxe vinden;
als het regent bijvoorbeeld.
10. Niet van toepassing.
11. Maar niet nodig omdat we er heel dichtbij wonen.
12. De parkeerplaatsen aan weerszijden van het spoor zijn niet verbonden met de auto. Tevens is de Jumbo
supermarktingang veel verder van de parkeerplaats verlegd. Onhandig voor de klant en alleen gericht op de
winkelier.
13. Ik kom altijd op de fiets.
14. Het aantal parkeerplaatsen bij het winkelcentrum De Leyens is erg beperkt, waardoor er vaak gevaarlijke
situaties zijn. Zeker als voetganger (wat ik altijd ben).
15. En rondom het Winkelcentrum Buytenwegh is het erg gevaarlijk: vrachtwagens, auto's, fietsers, alles door
elkaar!
16. Geen auto.
17. redelijk, soms is het echt niet te doen maar dan spreek je over piekmomenten.
18. Heb geen auto.
19. Veel te weinig plek.
20. Veelal erg druk.
21. Altijd parkeerplek. En gratis!
22. Prima, behalve vrijdags...i.v.m. markt.
23. Behalve op vrijdag dan is er markt. Het is een ramp, nauwelijks een plek te vinden, in Rokkeveen.
24. Meestal.
25. Te weinig plek vaak . Ik gebruik wel zoveel mogelijk de fiets.
26. Ik ga niet met de auto.
27. Niet nodig.
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28. Parkeergarage eronder.
29. Te weinig plek.
30. eens: Er zijn voldoende auto-parkeerplekken. oneens: Het aantal fietsparkeerplekken is te klein.
31. Allen als er markt is het wat moeilijker.
32. Ligt er nog al aan wanneer je komt.
33. Het winkelcentrumpje in mijn wijk is verouderd, oninteressant, stelt niets voor en de parkeergelegenheid die
er is wordt ingenomen door forensen ( trein).
34. Ik heb geen auto.
35. Altijd plek, maar het is er wel vaak druk (Seghwaert).
36. Maar ik ga lopend naar de supermarkt.
37. Ik ga in principe nooit met de auto naar een winkelcentrum in Zoetermeer. De keren dat ik ga hou ik
rekening met het tijdstip. Parkeren is soms moeilijk maar het lukt wel.
38. Niet op vrijdag als er markt is. Dan is er veel te weinig plek en een chaos.
39. Alleen niet in vrijdag als er markt is (Rokkeveen).
40. Gemeente mag/moet juist meer doen aan veiliger maken wij voor voetgangers en fietsers, dan
parkeerruimte uitbreiden.
41. Oosterheem is makkelijk parkeren met garage onder de winkels. Rokkeveen heeft veel ruimte rondom maar
De Leyens en Seghwaert is te krap.
42. Vaak erg druk, maar begrijpelijk in het centrum.
43. Op marktdagen nie.t
44. Aan de kant v.d. Lidl (Buytenwegh) niet! Parkeerplaats staat vol auto’s die met trein gaan.
45. En stop met blauwe kaarten en betaald parkeren, het is geen Amsterdam - Rotterdam of Den Haag
46. Parkeerruimte is schaars, vooral op zaterdag.
47. Regelmatig vol in de parkeergarages bij het ckc de garage onder zou een lift in moeten dan zou die garage
efficiënter gebruikt worden! Nu kun je er met een winkelwagen niet komen! Reden dat deze garage vaak leeg
staat en vol met water gebeuren regelmatig glijpartijen met alle gevolgen van dien!
48. Altijd plek aan beide kanten van het winkelcentrum.
49. Ik heb geen auto, dus zou dat niet weten.
50. Ik ga altijd op de fiets en heb geen parkeerplek nodig.
51. Is voor ons niet van toepassing. We gaan lopend.
52. Kleine parkeerplaats, vaak vol.
53. Behalve wanneer er markt is. Een kleine verkeerschaos dan.
54. Seghwaert is een crime om te parkeren.
55. Seghwaert is een ramp qua parkeren! Krap en te weinig plekken.
56. Niet belangrijk, ik ga altijd op de fiets en als duurzame stad hoop ik dat dat meer gestimuleerd wordt. Ik hen
een auto.
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57. Ik kan overal goed parkeren.
58. Het parkeerterrein is meestal vol omdat het gebruikt wordt als P&R bij de
Randstad rail. Bij slecht weer is het parkeerterrein op werkdagen van 09:00 uur tot
15:00 stampvol.
59. Doordeweeks tussen 10 en 15 is het geen probleem, namiddag en weekend wel.
60. Parkeerplaats Osylaan vaak vol, onhandig met karretje helemaal omlopen naar parkeerplaats, parkeerplaats
bij mormonentempel te ver weg voor veel boodschappen.
61. Meestal wel. Maar ik ga meestal op de fiets.
62. Parkeerterrein Noordhove is vaak chaos. Neem een voorbeeld aan De Leyens en teken vakken. Dit voorkomt
te ruim parkeren en daardoor vaak een vol parkeerterrein met gevaarlijke situaties omdat auto's wanhopig
rondrijden op zoek naar een parkeerplek.
63. Ik heb geen auto, maar voor de fiets zouden er meer plekken moeten zijn. Zo'n bewaakte fietsenstalling als bij
Centrum West is misschien nog handig als je de hele dag met het openbaar vervoer weg bent. Maar als je even
boodschappen gaat
doen kost het veel te veel extra tijd om daar te moeten parkeren. Dan wil je gewoon voor de supermarkt kunnen
staan zonder een bonnetje te halen zoals in het
verleden wel gewoon mogelijk was.
64. Maar ook heerlijk op de fiets naartoe.
65. Alleen op zaterdagen is het vaak wat moeilijker, maar uiteindelijk is er altijd wel een plek te vinden. Lastige
momenten ontstaan vooral wanner bevoorrading van Lidl plaatvind. Dan wordt de circulatie bemoeilijkt en ook een
aantal parkeerplaatsen is dan niet bereikbaar.
66. Ik woon er op 400 m vandaan, geen ervaring mee.
67. Ik ga op de fiets.
68. Behalve op vrijdag.
69. Ik rijdt geen auto. Voor automobilisten is het lastig aangezien een deel van de parkeerplaats gebruikt word
door bewoners.
70. Seghwaert niet. Cadenza prima.
71. N . v . t.
72. Laat dit a.u.b. zo blijven en graag geen betaald parkeren.
73. Dat zekers, gelukkig woon ik in de stad en doe ik alles lopend.
74. Aan Osylaan prima parkeren.
75. Ga nooit met de auto naar het winkelcentrum.
76. Te weinig parkeerplaatsen.
77. Staat meestal vol.
78. Zelden parkeerplaats vrij en op sommige plekken moeilijk bereikbaar met het karretje.
79. Er zijn wel genoeg parkeerplekken, maar door gebrekkige vakmarkering wordt er erg veel dubbel geparkeerd,
waardoor er vaak geen plek is (De Leyens, aan de kant van de Stroken).
80. Ik gebruik de benenwagen.
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81. Ik ga altijd op de fiets. Parkeren is vaak lastig ook vanwege bevoorrading van winkels.
82. Voor de bewoners is er een zeer groot tekort aan parkeerplekken in en rondom het stadshart!!
83. Kom ik nooit.
84. Ik kom er bijna niet met de auto, maar als ik er kom is er vaak wel een plekje.
85. Drama bij Wc Leidsewallen.
86. Zie vorige vragen. Vrijdags niet te doen en vaak staan ze dubbel bij de ingang daar bij ah
87. Parkeren blijft een probleem, zeker bij wc Leidsewallen wat vrij onlogisch in elkaar zit met doorgaande weg
via parkeerplaats. Echter woon ik in de buurt en doe dus lopend mijn boodschappen.
88. Goed te doen.

76

Samenspraak Detailhandel

Stelling 12: Zoetermeer heeft voldoende bouwmarkten en tuincentra. Ruimte voor een
toelichting:
1. 2 tuincentra, 2 bouwmarkten. En daar is het niet vaak ernstig druk.
2. Jammer dat deze allemaal rondom de stad zijn gevestigd. Wanneer je geen auto hebt, dan wordt het toch lastig
een tuincentrum te bezoeken. Ik plein voor een tuincentrum in het Stadshart.
3. Je moet alleen helemaal naar de rand van de stad voor je spijkers en schroeven.
4.Voldoende.
5. Alleen niet in de wijkwinkelcentra.
6. Aan de westkant van de stad en in het centrum is geen bouwmarkt te vinden. Als je bij het klussen een paar
schroefjes nodig hebt, moet je sowieso de auto in.
7. Ik mis nog een Karwei en zou in plaats van Tuincentra een meer bijzonder alternatief leuker vinden; een kweker
met bijzondere (moes)tuinplanten en een theetuin bijvoorbeeld.
8. Bouwmarkten ja, goedkoop/betaalbaar tuincentrum NEE.
9. Als je biologische producten wilt, wat nodig is gezien de insectensterfte, moet je ver reizen.
10. Al zou een goedkopere plantenhal altijd welkom zijn, bijvoorbeeld "De Plantenhal" want momenteel zijn de
prijzen erg hoog bij tuincentra.
11. Beslist!
12. Maar de Bouwhof is veruit de beste en moet blijven!
13. Eens: in aantallen oneens: erg eenzijdig ruimtelijk verdeeld (bouwmarkten).
14. Misschien zelfs wel een beetje teveel.
15. Lang leve de bouwhof!
16. Ik mis duurzame bouwmarkten en tuincentra.
17. Tuincentra bijna genoeg.
18. We missen de Hornbach.
19. Al mis ik een Ranzijn.
20. Misschien alleen nog een Hornbach of Karwei, top zaken, maar daar zullen de huidige bouwmarkten niet blij
mee zijn.
21. Praxis heeft nu ook een tuincentrum aan de bouwmarkt vast, dat is een hele aanwinst. Verder hebben we
Gamma en Bouwhof als grote bouwmarkten en Intratuin en de Driesprong met tuincentrum. Ik denk dat dat voor
een stad als Zoetermeer voldoende is.

s je geen uto ter beschikking hebt.
23. Ik vind de tuinafdeling van Praxis nogal klein en ga nu vaak bij Hornbach in
Zevenhuizen kopen.
24. Helemaal mee eens.
25. Ja prima voorzieningen. Door meerdere bouwmarkten en tuincentra toen te voegen hou je de winkels niet meer
levensvatbaar.
26. Meer dan genoeg.

Samenspraak Detailhandel

77

27. Ik heb tenminste geen behoefte om buiten Zoetermeer naar dat soort bedrijven te gaan. Ik vind inderdaad de
keuze prima. Van Bouwhof tot Gamma en van Intratuin tot actieve bloemist.
28. Zijn er veel te weinig. En die er zijn zitten veel te ver weg en zijn onbereikbaar met het ov.
29. Maar een doe het zelf winkel in het stadshart zou toch wel een uitkomst zijn.
30. Geen tuincentra aan de Noordhove kant. Alleen de praxis groen maar dit is geen goede zaak.
31. Slecht bereikbaar voor mensen zonder auto.
32. Nee! (ja erom heen) maar met openbaar vervoer absoluut niet te doen zo kan je met de randstadrail niet
naar de Intratuin, heel en heel jammer!
33. Is prima zo, alles is te halen.
34. Vooral de Bouwhof is een mooie toevoeging.
35. Kleinere kluswinkels in het centrum zouden wel welkom zijn, zoals voorheen
Formido en Hubo.
36. Er ontbreekt nog een Hyperbouwmarkt als Hornbach of Bauhaus. Het aanbod
en de service bij Praxis en Gamma valt enorm tegen. Bouwhof heeft wel de spullen maar is onhandig ingedeeld.
37. Ik kom nooit bij dergelijke winkels, dus kan er geen oordeel over geven. Het lijkt mij echter wel voldoende.
38. Graag meer in de wijk i.p.v. industrie terreinen. Met fiets veel te ver weg.
39. Eens, maar slecht bereikbaar. We hebben niet allemaal een auto!!!
40. Denk dat er voldoende tuincentra en bouwmarkten zijn.
41. Perfect.
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Bijlage 2: tabellen
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Repons
aantal

%

niet volledig ingevuld

162

34,0

volledig ingevuld

314

66,0

totaal

477

100,0

Stelling 1: Ik denk dat het over het algemeen goed gaat met de winkelgebieden in Zoetermeer.
aantal

%

eens

207

34,5

oneens

246

51,7

geen mening

23

4,8

totaal

476

100,0

Stelling 2: Ik bestel steeds meer via internet en koop daardoor minder in de winkels.
aantal

%

eens

214

50,6

oneens

192

45,4

geen mening

17

4,0

totaal

423

100,0

Stelling 3:Het winkelcentrum is voor mij belangrijk voor de gezelligheid en sociale contacten.
aantal

%

eens

233

58,1

oneens

125

31,2

geen mening

43

10,7

totaal

401

100,0

Stelling 4: Ik vind het een goede zaak als de gemeente dit ondersteunt.
aantal

%

eens

251

64,4

oneens

94

24,1

geen mening

45

11,5

totaal

390

100,0

Stelling 5: Ik mis verschillende soorten winkels in het Stadshart en vind uitbreiding van het
winkelaanbod een goed idee.
aantal

%

eens

305

82,8

oneens

38

10,2

geen mening

26

7,0

totaal

371

100,0

Stelling 6: De Dorpsstraat is een uniek winkelgebied in Zoetermeer. De straat heeft een eigen aanbod
van winkels die nergens anders te vinden zijn in de stad.
aantal

%

eens

200

54,6

oneens

138

37,7

geen mening

28

7,7

totaal

366

100,0
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Stelling 7: Als het Woonhart meer keuze biedt in woonwinkels, dan ga ik er vaker naartoe om te
winkelen.
aantal

%

eens

176

48,4

oneens

142

39,0

geen mening

46

12,6

totaal

364

100,0

Stelling 8: Er zijn voldoende winkels voor dagelijkse boodschappen in mijn wijk.
aantal

%

eens

290

80,6

oneens

57

15,8

geen mening

13

3,6

totaal

360

100,0

Stelling 9: Het is hard nodig dat de supermarkten in mijn wijk vernieuwen.
aantal

%

eens

96

26,9

oneens

233

65,3

geen mening

28

7,8

totaal

357

100,0

Stelling 10: Ik vind het prettig om boodschappen te doen in het winkelcentrum in mijn wijk.
aantal

%

eens

258

72,7

oneens

60

16,9

geen mening

37

10,4

totaal

355

100,0

Stelling 11: Ik kan makkelijk parkeren bij het winkelcentrum in mijn wijk.
aantal

%

eens

233

66,3

oneens

74

21,1

geen mening

44

12,5

totaal

351

100,0

Stelling 12: Zoetermeer heeft voldoende bouwmarkten en tuincentra.
aantal

%

eens

311

89,9

oneens

26

7,5

geen mening

9

2,6

totaal

346

100,0
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