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Samenvatting
Op verzoek van de afdeling Communicatie zijn in de Stadspeiling 2019 vragen gesteld over de
mogelijkheden tot een actieve leefstijl in Zoetermeer. Onder een actieve leefstijl wordt
verstaan: wandelen, fietsen, sporten en buiten spelen (voor kinderen).
Een ruime meerderheid van de respondenten vindt dat er goed kan worden gewandeld en
gefietst in zowel de eigen woonomgeving als in heel Zoetermeer. Ook vindt de meerderheid
de mogelijkheden voor sporten in de eigen woonomgeving en in heel Zoetermeer goed.
Kinderen kunnen volgens de meerderheid goed buiten spelen in de eigen omgeving en
volgens de helft kunnen zij dat ook in heel Zoetermeer.
Percentage respondenten dat de mogelijkheden voor wandelen, fietsen, sporten en buiten spelen goed
vindt in de eigen omgeving en in heel Zoetermeer
wandelen

fietsen

sporten

buiten spelen

eigen woonomgeving

86%

86%

64%

58%

heel Zoetermeer

80%

83%

69%

50%

In alle buurten is de meerderheid tevreden over de mogelijkheden voor wandelen en fietsen.
Het best scoren Oosterheem-Noordoost, Noordhove-Oost, Rokkeveen-Oost en MeerzichtWest. Dat zijn buurten aan de randen van Zoetermeer met de nabijheid van natuurgebieden
en parken, zoals het Westerpark, het Buytenpark, Noord Aa, en het Balijbos.
Het percentage respondenten dat de mogelijkheden om te sporten met goed waardeert, ligt
lager. Het best scoren de buurten Oosterheem-Zuidwest, Rokkeveen-Oost, Driemanspolder
en Noordhove-West. De goede score van deze buurten hangt mogelijk samen met de
nabijheid van sportvoorzieningen.
Wat betreft buiten spelen zijn de verschillen tussen de buurten het grootst. Het best scoren
Noordhove-West en Meerzicht-West. Het minst goed de buurten in het Centrum, namelijk
Palenstein, Dorp, Driemanspolder en Stadscentrum. De lage scores in deze gebieden kunnen
worden verklaard door de verkeersdrukte en met minder (goed bereikbare) speeltuinen en
groenvoorzieningen.
Percentage respondenten dat de mogelijkheden voor wandelen, fietsen, sporten en buiten spelen in de
eigen omgeving met goed waardeert.
wandelen

fietsen

sporten

buiten spelen

1

Oosterheem-NO

96% Oosterheem-NO

96% Oosterheem-ZW 83% Noordhove-W

73%

2

Noordhove-O

95% Noordhove-O

95% Rokkeveen-O

77% Meerzicht-W

72%

3

Rokkeveen-O

93% Meerzicht-W

95% Driemanspolder

74% Rokkeveen-O

68%

4

Meerzicht-W

93% Rokkeveen-O

91% Noordhove-W

73% Oosterheem-ZW 66%

5

Noordhove-W

91% De Leyens

90% Meerzicht-W

69% Rokkeveen-W

65%

6

De Leyens

88% Rokkeveen-W

87% Rokkeveen-W

68% De Leyens

65%

7

Seghwaert-NO

88% Noordhove-W

87% Oosterheem-NO

66% Noordhove-O

63%

8

Buytenwegh

84% Seghwaert-ZW

84% Palenstein

65% Oosterheem-NO

62%

9

Rokkeveen-W

83% Driemanspolder

83% Seghwaert-NO

65% Meerzicht-O

61%

10 Dorp

81% Seghwaert-NO

82% Meerzicht-O

65% Seghwaert-NO

56%

11 Meerzicht-O

78% Palenstein

81% De Leyens

64% Seghwaert-ZW

51%

12 Oosterheem-ZW 77% Oosterheem-ZW 80% Noordhove-O

55% Buytenwegh

46%

13 Driemanspolder

76% Buytenwegh

80% Seghwaert-ZW

49% Palenstein

42%

14 Seghwaert-ZW

75% Meerzicht-O

73% Dorp

48% Dorp

39%

15 Palenstein

74% Dorp

71% Buytenwegh

43% Driemanspolder

37%

16 Stadscentrum

71% Stadscentrum

68% Stadscentrum

40% Stadscentrum

19%

3
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1.
1.1.

Onderzoeksverantwoording
Inleiding
In september/oktober 2019 is in Zoetermeer de Stadspeiling gehouden. In de Stadspeiling
worden over verschillende onderwerpen vragen gesteld aan inwoners van Zoetermeer.
Actieve leefstijl was één van de onderwerpen. Opdrachtgever voor deze vragen was de
afdeling Communicatie.
De gemeente wil dat Zoetermeer een aantrekkelijke stad is om te wandelen, fietsen en
sporten en waar genoeg ruimte is voor kinderen om buiten te spelen. De gemeente wil van de
bewoners weten in hoeverre Zoetermeer aan dit streven voldoet en hoe de stad
aantrekkelijker gemaakt kan worden voor een actieve leefstijl.

1.2.

Steekproef en respons
Voor de enquête zijn drie niet overlappende steekproeven van 4.000 inwoners getrokken uit
het bevolkingsbestand van de gemeente Zoetermeer. Deze personen waren op 1 september
2019 woonachtig in Zoetermeer en op die datum 18 jaar of ouder. Verder geldt dat zij op dat
moment niet woonachtig waren in een verpleeghuis, gevangenis of gezinsvervangend tehuis.
Deze personen hebben per brief een uitnodiging gekregen om een vragenlijst in te vullen. Dat
kon schriftelijk of digitaal. Eenmaal is een herinneringsbrief verstuurd. Van de 4.000
benaderde personen voldeden 1.045 respondenten aan de voorwaarden voor dit onderzoek.
De respons bedraagt daarmee 26%.

1.3.

Rapportage
In de voorliggende rapportage worden de uitkomsten gepresenteerd. In bijlage 1 staat uitleg
over de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van de onderzoeksuitkomsten. Bijlage 2 geeft
een overzicht van de verdeling van de bevolking, steekproef en respons naar leeftijd en
geslacht. Bijlage 3 bevat de vragen zoals gesteld in de enquête. In bijlage 4 zijn de resultaten
in tabelvorm opgenomen. Bijlage 5 geeft toelichtingen die bij de antwoorden zijn gegeven.
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2.
2.1.

Uitkomsten
Wandelen
Van de respondenten vindt een ruime meerderheid van 86% dat in de eigen woonomgeving
de omstandigheden voor wandelen goed zijn. Acht op de tien vindt dat ook voor heel
Zoetermeer gelden (figuur 2.1).
Figuur 2.1 Hoe beoordeelt u de mogelijkheden voor wandelen …

in de eigen woonomgeving? (n=1.032)

86%

in heel Zoetermeer? (n=1.026)

80%

0%
goed

8% 5%

10%

20%

30%

niet goed, niet slecht

40%

slecht

10%

50%

60%

70%

80%

9%

90% 100%

weet niet / n.v.t.

Hierbij is er verschil naar leeftijd. 18 t/m 39-jarigen vinden het vaakst (89%) dat de
omstandigheden voor wandelen goed zijn in de eigen omgeving (figuur 2.2).
Figuur 2.2 Hoe beoordeelt u de mogelijkheden voor wandelen in uw eigen woonomgeving? (naar
leeftijdscategorie)

18 t/m 39 jaar (n=147)

89%

40 t/m 69 jaar (n=597)

8%

86%

70 jaar en ouder (n=250)

9%

83%

0%
goed

10%

20%

30%

40%

niet goed, niet slecht

5%

50%
slecht

60%

70%

80%

12%

90%

100%

weet niet / n.v.t.

40 t/m 69-jarigen vinden het vaakst (82%) dat dat de omstandigheden voor wandelen goed
zijn in heel Zoetermeer (figuur 2.3).
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Figuur 2.3 Hoe beoordeelt u de mogelijkheden voor wandelen in heel Zoetermeer? (naar
leeftijdscategorie)

18 t/m 39 jaar (n=147)

80%

40 t/m 69 jaar (n=601)

14%

82%

70 jaar en ouder (n=259)

10%

77%

0%
goed

10%

20%

30%

7%

40%

niet goed, niet slecht

5%

50%
slecht

60%

70%

8%

15%

80%

90%

100%

weet niet / n.v.t.

Wat betreft de eigen omgeving zijn er opvallende verschillen naar buurt. Daarbij valt op dat er
ook binnen wijken grote verschillen zijn. In Oosterheem-Noordoost vinden respondenten het
vaakst (96%) dat in de eigen omgeving goed kan worden gewandeld. In Oosterheem Zuidwest
is dat aandeel met 77% veel kleiner. Ook binnen Rokkeveen is er verschil. In Rokkeveen-Oost
vindt 93% de omstandigheden goed tegenover 83% in Rokkeveen-West. Respondenten in het
Stadscentrum vinden het minst vaak dat de omstandigheden voor wandelen gunstig zijn in de
eigen omgeving (figuur 2.4).
Figuur 2.4 Hoe beoordeelt u de mogelijkheden voor wandelen in uw eigen woonomgeving? (naar buurt)
Oosterheem-NO

96%

Noordhove-O

95%

Rokkeveen-O

93%

Meerzicht-W

93%

Noordhove-W

5%
5%

91%

De Leyens

88%

Seghwaert-NO

88%

9%
6%
6%

6%

ZOETERMEER

86%

8%

5%

Buytenwegh

84%

10%

6%

Rokkeveen-W

83%

Dorp

10%

81%

14%

5%

Meerzicht-O

78%

Oosterheem-ZW

77%

Driemanspolder

76%

Seghwaert-ZW

75%

13%

10%

Palenstein

74%

15%

11%

Stadscentrum

11%
11%

10%
goed

20%

30%

11%

19%

71%
0%

7%

6%

16%

40%

niet goed, niet slecht

8

50%
slecht

60%

70%

weet niet / n.v.t.

80%

10%
90%

100%

2.2.

Fietsen
De waardering voor de mogelijkheden tot fietsen in de eigen omgeving komt overeen met die
voor wandelen. 86% van de respondenten vindt dat in de eigen woonomgeving goed kan
worden gewandeld. Een kleiner deel (83%) is van mening dat Zoetermeer als geheel goede
fietsmogelijkheden biedt (figuur 2.5).
Figuur 2.5 Hoe beoordeelt u de mogelijkheden voor fietsen …

in de eigen woonomgeving? (n=1.026)

86%

in heel Zoetermeer? (n=1.020)
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weet niet / n.v.t.

40 t/m 69-jarigen vinden iets vaker (88%) dan gemiddeld de mogelijkheden voor fietsen in de
eigen woonomgeving goed (figuur 2.6).
Figuur 2.6 Hoe beoordeelt u de mogelijkheden voor fietsen in uw eigen woonomgeving? (naar
leeftijdscategorie)

18 t/m 39 jaar (n=147)

86%

40 t/m 69 jaar (n=597)

8%

88%

70 jaar en ouder (n=245)

7%

82%
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10%
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50%
slecht

60%

70%
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12%

90%

100%

weet niet / n.v.t.

18 t/m 39-jarigen vinden iets vaker (88%) dan gemiddeld de mogelijkheden voor fietsen in de
eigen woonomgeving goed (figuur 2.7).
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Figuur 2.7 Hoe beoordeelt u de mogelijkheden voor fietsen in heel Zoetermeer? (naar leeftijdscategorie)
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In alle buurten vindt de meerderheid de mogelijkheden voor fietsen in de eigen omgeving
goed. Daarbij zijn tussen buurten grote verschillen te zien. Het best scoort OosterheemNoordoost: 96% van de respondenten uit deze buurt vindt de mogelijkheden daar. In het
Stadscentrum vindt 68% de mogelijkheden goed (figuur 2.8).
Figuur 2.8 Hoe beoordeelt u de mogelijkheden voor fietsen in uw eigen woonomgeving? (naar buurt)
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goed
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8%
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9%
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100%

2.3.

Sporten
Van de respondenten vindt 64% dat in de eigen omgeving goed kan worden gesport. Een wat
groter deel (69%) vindt dat (ook) voor Zoetermeer als geheel gelden. Bij deze activiteit valt op
dat meer respondenten dan bij wandelen en fietsen geen oordeel over de mogelijkheden
geven (figuur 2.9).
Figuur 2.9 Hoe beoordeelt u de mogelijkheden voor sporten …

in de eigen woonomgeving? (n=1.015)

64%

in heel Zoetermeer? (n=1.009)

69%

0%
goed

19%

10%

20%

30%

niet goed, niet slecht

40%

slecht

14%

14%

50%

60%

70%

15%

80%

90% 100%
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Bij uitsplitsing van de resultaten naar leeftijd is te zien dat vooral respondenten van 70 jaar
geen oordeel kunnen geven over de mogelijkheden om te sporten (figuur 2.10 en figuur 2.11).
Figuur 2.10 Hoe beoordeelt u de mogelijkheden voor sporten in uw eigen woonomgeving? (naar
leeftijdscategorie)

18 t/m 39 jaar (n=146)

67%

19%

40 t/m 69 jaar (n=595)
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80%

90%

100%

Figuur 2.11 Hoe beoordeelt u de mogelijkheden voor sporten in heel Zoetermeer? (naar
leeftijdscategorie)
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Afgaande op het oordeel van de respondenten zijn de mogelijkheden voor sport het best in
Oosterheem-Zuidwest. Van de respondenten uit deze buurt vindt 83% de mogelijkheden voor
sporten in de eigen omgeving goed. Respondenten in het Stadscentrum noemen het minst
vaak de mogelijkheden voor sporten in hun eigen omgeving goed. In het Dorp worden de
sportomstandigheden het vaakst slecht genoemd, namelijk door een derde van de
respondenten (figuur 2.12).
Figuur 2.12 Hoe beoordeelt u de mogelijkheden voor sporten in uw eigen woonomgeving? (naar buurt)
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2.4.

Buiten spelen
Tot slot is gevraagd wat men vindt van de mogelijkheden voor kinderen om buiten te spelen.
Volgens 58% van de respondenten zijn de mogelijkheden in de eigen woonomgeving goed en
volgens de helft is dat ook het geval in heel Zoetermeer (figuur 2.13)
Figuur 2.13 Hoe beoordeelt u de mogelijkheden voor buiten spelen …

in de eigen woonomgeving? (n=1.011)

58%

in heel Zoetermeer? (n=1.006)

50%

0%
goed

21%

10%

20%

24%

30%

niet goed, niet slecht

9%

40%

slecht

50%

60%

13%

22%

70%

80%

90% 100%

weet niet / n.v.t.

Respondenten van 70 jaar en ouder geven vaker geen oordeel over de mogelijkheden om
buiten te spelen (figuur 2.14 en figuur 2.15).
Figuur 2.14 Hoe beoordeelt u de mogelijkheden voor buiten spelen in uw eigen woonomgeving? (naar
leeftijdscategorie)
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Figuur 2.15 Hoe beoordeelt u de mogelijkheden voor buiten spelen in heel Zoetermeer? (naar
leeftijdscategorie)
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Respondenten in Noordhove-West en Meerzicht-West geven het vaakst (respectievelijk 73%
en 72%) aan dat de mogelijkheden voor buiten spelen in de eigen woonomgeving goed zijn.
Daarbij valt op dat respondenten in Noordhove-West veel vaker neutraal antwoorden dan in
Meerzicht-West. Ook noemt een deel van de respondenten in Meerzicht-West (8%) de
mogelijkheden voor buiten spelen in de eigen omgeving slecht. Ook in andere buurten worden
de mogelijkheden vaker, dan bij de andere activiteiten, slecht genoemd. Het vaakst (16%) in
het Stadscentrum (figuur 2.16).
Figuur 2.16 Hoe beoordeelt u de mogelijkheden voor buiten spelen in uw eigen woonomgeving? (naar
buurt)
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Bijlage 1: Bevolking, steekproef en respons
In de onderstaande tabel worden de Zoetermeerse bevolking (per 1 januari 2019), de
steekproef (per 1 september 2019) en de respons van dit deelonderzoek vergeleken aan de
hand van de kenmerken geslacht en leeftijd. In de tabel is te zien dat 18 tot en met 49-jarigen
zijn ondervertegenwoordigd in de respons en respondenten van 60 jaar en ouder juist wat zijn
oververtegenwoordigd. Ook zijn vrouwen wat oververtegenwoordigd.
Er is geen weging toegepast omdat niet zeker is dat daarmee de werkelijkheid beter wordt
benaderd.
leeftijd
18 t/m 29 jaar
30 t/m 39 jaar
40 t/m 49 jaar
50 t/m 59 jaar
60 t/m 69 jaar
70 t/m 79 jaar
80 jaar en ouder
totaal
totaal

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

bevolking

steekproef
9,0%
8,7%
7,8%
8,1%
7,5%
8,3%
8,6%
9,5%
8,4%
8,7%
5,1%
5,5%
1,8%
2,9%
48,2%
51,8%
100%
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8,3%
8,7%
7,7%
8,1%
7,6%
7,9%
8,3%
10,0%
8,9%
8,7%
5,3%
6,0%
1,9%
2,9%
47,9%
52,1%
100,0%

respons
1,0%
3,7%
3,9%
5,7%
5,3%
7,5%
8,7%
10,8%
13,7%
14,0%
11,0%
8,8%
2,8%
3,1%
46,4%
53,6%
100,0%
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Bijlage 2: Betrouwbaarheid en nauwkeurigheid
De in dit verslag opgenomen uitkomsten hebben betrekking op 1.045 respondenten uit de
Stadspeiling 2019 die vragen hebben ingevuld over het onderwerp actieve leefstijl. Over de
‘werkelijkheid’, dat wil zeggen de situatie in de totale populatie van Zoetermeerse 18-plussers,
kunnen alleen uitspraken worden gedaan in de vorm van schattingen. Dit kan in de vorm van
puntschattingen en intervalschattingen. Bij een puntschatting, dat wil zeggen een schatting in
de vorm van één getal, ligt het voor de hand als benadering van de werkelijkheid de uitkomst
uit de enquête te nemen. Wanneer in de respons bijvoorbeeld 40% een bepaald gedrag
vertoont, wordt dan aangenomen dat dit ook in de populatie 40% zal zijn. Een dergelijke
puntschatting van een percentage zal bijna altijd in meer of mindere mate van de werkelijkheid
afwijken.
De kans op een verkeerde schatting kan worden teruggebracht door de werkelijkheid te
schatten in de vorm van intervallen (intervalschattingen). Het is mogelijk, met behulp van
statistische formules, de grootte van een interval zodanig rond de enquête-uitkomst te kiezen
dat met een bepaalde mate van zekerheid (veelal ‘betrouwbaarheid’ genoemd) kan worden
aangenomen dat het werkelijke percentage zich binnen dat interval bevindt.
In onderstaande tabel is voor verschillende aantallen respondenten en voor verschillende
percentages in de respons weergegeven wat de nauwkeurigheidsmarges zijn. Het gaat daarbij
om de marges bij 95% betrouwbaarheid. Dit betekent dat als de steekproeftrekking en het
onderzoek vele malen zou worden herhaald, het berekende nauwkeurigheidsinterval in
minstens 95 van de 100 gevallen de werkelijke waarde zou bevatten.
Procentpunten waarmee de werkelijke percentages (dus die in de populatie) maximaal kunnen afwijken
van die in de respons (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
aantal
10% of 90%
20% of 80%
30% of 70%
40% of 60%
50%
respondenten
50
8,3
11,1
12,7
13,6
13,9
100

5,9

7,8

9,0

9,6

9,8

200

4,2

5,5

6,4

6,8

6,9

300

3,4

4,5

5,2

5,5

5,7

400

2,9

3,9

4,5

4,8

4,9

500

2,6

3,5

4,0

4,3

4,4

600

2,4

3,2

3,7

3,9

4,0

700

2,2

3,0

3,4

3,6

3,7

800

2,1

2,8

3,2

3,5

3,5

900

2,0

2,6

3,0

3,2

3,3

1.045

1,8

2,4

2,7

2,9

3,0

Voorbeeld: Stel dat van alle 1.040 respondenten 30% opvatting A heeft. In werkelijkheid (dus
in de totale populatie van Zoetermeerders van 18 jaar en ouder) zal dit percentage dan met
95% zekerheid liggen tussen 27,3 en 32,7%.
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Bijlage 3: Vragenlijst
Vragen uit de Stadspeiling 2019 over het onderwerp actieve leefstijl.
34. De gemeente Zoetermeer wil dat de omgeving uitnodigt tot een actieve leefstijl. Onder een actieve
leefstijl vallen activiteiten zoals wandelen, fietsen, sporten en buiten spelen (voor kinderen).
a.

Hoe beoordeelt u de mogelijkheden voor het ondernemen van deze activiteiten in uw eigen
woonomgeving?
1
goed
- wandelen



2
niet goed,
niet slecht


3
slecht


4
weet niet /
n.v.t.


- fietsen









- sporten









- buiten spelen (voor kinderen)









b. Eventuele toelichting:
Geef bijvoorbeeld aan wat volgens u verbeterd kan worden of wat u juist waardeert.

35a. Hoe beoordeelt u de mogelijkheden voor het ondernemen van deze activiteiten in heel
Zoetermeer?
1
goed
- wandelen



2
niet goed,
niet slecht


3
slecht


4
weet niet /
n.v.t.


- fietsen









- sporten









- buiten spelen (voor kinderen)









b. Eventuele toelichting:
Geef bijvoorbeeld aan wat volgens u verbeterd kan worden of wat u juist waardeert.
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Bijlage 4: Rechte tellingen
34. Hoe beoordeelt u de mogelijkheden voor het ondernemen van de activiteit wandelen in uw eigen
woonomgeving?
aantal
percentage
goed
884
85,7
niet goed, niet slecht
81
7,8
slecht
12
1,2
weet niet / n.v.t.
55
5,3
subtotaal
1.032
100,0
vraag niet beantwoord
13
totaal
1.045
34. Hoe beoordeelt u de mogelijkheden voor het ondernemen van de activiteit fietsen in uw eigen
woonomgeving?
aantal
percentage
goed
879
85,7
niet goed, niet slecht
70
6,8
slecht
19
1,9
weet niet / n.v.t.
58
5,7
subtotaal
1.026
100,0
vraag niet beantwoord
19
totaal
1.045
34. Hoe beoordeelt u de mogelijkheden voor het ondernemen van de activiteit sporten in uw eigen
woonomgeving?
aantal
percentage
goed
654
64,4
niet goed, niet slecht
188
18,5
slecht
33
3,3
weet niet / n.v.t.
140
13,8
subtotaal
1.015
100,0
vraag niet beantwoord
30
totaal
1.045
34. Hoe beoordeelt u de mogelijkheden voor het ondernemen van de activiteit buiten spelen (voor
kinderen) in uw eigen woonomgeving?
aantal
percentage
goed
582
57,6
niet goed, niet slecht
211
20,9
slecht
92
9,1
weet niet / n.v.t.
126
12,5
subtotaal
1.011
100,0
vraag niet beantwoord
34
totaal
1.045
35. Hoe beoordeelt u de mogelijkheden voor het ondernemen van de activiteit wandelen in heel
Zoetermeer?
aantal
percentage
goed
825
80,4
niet goed, niet slecht
99
9,6
slecht
7
0,7
weet niet / n.v.t.
95
9,3
subtotaal
1.026
100,0
vraag niet beantwoord
19
totaal
1.045
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35. Hoe beoordeelt u de mogelijkheden voor het ondernemen van de activiteit fietsen in heel
Zoetermeer?
aantal
percentage
goed
843
82,6
niet goed, niet slecht
75
7,4
slecht
7
0,7
weet niet / n.v.t.
95
9,3
subtotaal
1.020
100,0
vraag niet beantwoord
25
totaal
1.045
35. Hoe beoordeelt u de mogelijkheden voor het ondernemen van de activiteit sporten in heel
Zoetermeer?
aantal
percentage
goed
697
69,1
niet goed, niet slecht
142
14,1
slecht
17
1,7
weet niet / n.v.t.
153
15,2
subtotaal
1.009
100,0
vraag niet beantwoord
36
totaal
1.045
35. Hoe beoordeelt u de mogelijkheden voor het ondernemen van de activiteit buiten spelen (voor
kinderen) in heel Zoetermeer?
aantal
percentage
goed
498
49,5
niet goed, niet slecht
242
24,1
slecht
43
4,3
weet niet / n.v.t.
223
22,2
subtotaal
1.006
100,0
vraag niet beantwoord
39
totaal
1.045
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Bijlage 5: Toelichtingen
34. Hoe beoordeelt u de mogelijkheden voor het ondernemen van deze activiteiten in uw
eigen woonomgeving?
Dorp
• Beter aangeven of sowieso aangeven waar kinderspeelplaatsen zijn. Is er een overzicht?
• Dorpsstraat weinig mogelijkheid om te spelen.
• Er worden in de wijk niet veel activiteiten qua sport voor volwassen of kinderen
georganiseerd. Behalve bij de [niet goed leesbaar], maar dat is veel te duur.
• Het onderhoud van de speeltuinen. We hebben gemeld dat er een trapje van de speeltuin
aan de Trompstraat defect is. Er is nu na drie maanden nog niets mee gedaan.
• In het plantsoen aan de Meidoornlaan kunnen kinderen fijn spelen. Er ligt helaas veel
hondenpoep.
• Mooi speelveld voor de kinderen in de buurt. Onlangs opgeknapt.
• Niet veel mogelijkheden om te sporten in het dorp. De Driesprong wordt gesloten.
• Skatebaan bij 2bhome, groen veld bij ons achter. Fietspaden en voetpaden en parken.
• Sportzalen zijn relatief duur voor sportverenigingen, waardoor sporten duur wordt.
• Te weinig mooi en goed onderhouden groen en biodiversiteit met smalle paadjes die
uitnodigen tot een wandeling.
• Woon in winkelstraat, dus sommige items moeilijk te realiseren.
• Wordt niet goed gekeken naar de leeftijdscategorie van kinderen.
Stadscentrum
• Buiten spelen wordt onmogelijk gemaakt door de vele bouwplannen die er zijn.
• Parcours in het Stadspark waardeer ik zeer.
• Stadshart leent zich daar niet voor.
• Waardering: hoeveelheid sportscholen. Verbetering een volley, handbal, voetbalveld,
afgezet met hekken zoals in Oosterheem.
Palenstein
• Allochtone kinderen claimen de speelruimte , geen ruimte voor autochtone kinderen op het
voetbalveldje.
• Speeltuintje in de Voorhamstraat en die in de Bootsmastraat is onttakeld. Graag
Bootsmastraat terug.
• Geen zin in extra geluidsoverlast van schreeuwende kinderen/mensen. Geluid draagt
namelijk naar boven.
• Goede straatverlichting.
• Het is goed geregeld.
• Losse bestrating beter herstellen.
• Samen wandelen.
Driemanspolder
• Appartementengebouwen rond privé park. Alleen voor bewoners. Geen speelterrein voor
kinderen.
• De voetpaden hebben een opknap beurt nodig.
• Fietspad veel te vol (brommers etc.). Tegengesteld verkeer op 1 pad is gevaarlijk! Zonder
fietspaden is het nog gevaarlijker.
• Grasvelden zijn hondentoiletten. Voetpaden ontbreken. Te veel parkeerplaatsen, bosjes op
holen.
• Het zou helpen als fietspaden veiliger worden. Met scooters, e-bikes, wielrenners, etc. is er
te veel verkeer op fietspaden momenteel.
• Meer beschermde (tegen katten en honden) speelplekken met zand en water.
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• Meer groene omgeving voor wandelen.
• Speeltuin (mooi, groot) aan overzijde Clauslaan, kleine kinderen kunnen hier niet zelfstandig
heen. Matige voorzieningen aan ander kant van Clauslaan.
• Sportschool vlakbij. Centraal alles kan lopend en Randstad Rail.
• Stoep i.p.v. deel Stadhoudersring zodat er zonder over te steken naar de plaatsen kan
worden gelopen.
• Trottoirs beter bijhouden. Wij breken in donker constant onze nek.
• Verkeersdrukte en onoverzichtelijk door geparkeerde auto’s in bochten waardoor niemand
elkaar aan ziet komen maakt het gevaarlijk voor kinderen (Prinsestraat/Stadshoudersring).
• Waardering: sportterrein bij de flats.
Meerzicht-West
• Autovrij en veel ruimte.
• Centrale speelplek in Meerzicht zonder naar Westerpret te gaan.
• De straat aantrekkelijk met groen houden en op wegen langzaam rijden.
• Door de dichte bebouwing is er weinig gelegenheid om te sporten en te fiets. Sporten
(bootcamp) doen we wel bij regen onder het viaduct van winkelcentrum Meerzicht, maar dat
is vreselijk smerig. Sporten kan trouwens ook in de gym, wijkcentrum en gymzaal, maar dat
moet je net weten.
• Er is voor de kinderen weinig tot geen speeltoestellen waar de kinderen veilig en zonder
overlast kunnen spelen.
• Hier en daar ongelijke wandel en fietspaden verbeteren. Waardering voor speelruimte rond
de woningen, autoluw.
• Ik kan aardig wandelen in het Westerpark, met de fiets naar bijv. Zoeterwoude en ik rijd
paard in Zoetermeer. Kortom, ik kan doen wat ik wil doen.
• Ik vraag of meer afvalbakken helpt, daarom liefst beloning: voor de afval gestort in de
containers van appartementengebouwen moet toch door de bewoners worden betaald? Is er
dan geen beloningssysteem te bedenken dat een vergelijkbaar systeem hanteert. Dit moet
dan weer wat centraler (bij een winkelcentrum bijvoorbeeld
• Ik waardeer de mooie, groene bermen/stroken rond de wegen.
• Ik wil graag meer sportspullen voor kinderen.
• Is een zo goed als autovrije wijk dus geweldig voor kinderen.
• Speeltuin en park zijn meer een hondenuitlaatplaats.
• Voetgangersgebied en Westerpark is voor veel verschillende sporten geschikt gemaakt,
fantastisch! Zouden meer lampen op fietspad mogen voor hardlopen 's avonds.
• Waardering: Nordic wandelen en Westerpark (wekelijks).
• Weinig en te kleine, niet uitdagende of gevarieerde speeltuinen. Zeker niet voor kinderen
vanaf ca. 7 jaar.
• Weinig voorzieningen voor kinderen (neem een voorbeeld aan kleine gemeentes.
Meerzicht-Oost
• Betere speeltoestellen.
• Buiten spelen voor kinderen sinds kort hier op veld, nieuwe toestellen waar veel gebruik van
wordt gemaakt. Jammer van klagende bewoners.
• Door strenge handhaving van het opruimen van hondenpoep door de eigenaren, zodat men
meer zin heeft op de grasveldjes te spelen, gezellig zitten praten in een groep etc.
• Er stond eens een schommel-speeltoestel met twee schommels erin ergens in een vervallen
speelgebied, toen was er opeens nog maar één schommel, na maanden en maanden was
de laatste ook verdwenen. Dan denk ik, waarom wordt dit niet opgemerkt (er wordt immers
onderhoud gepleegd, of er zou onderhoud moeten worden gepleegd, dan valt zoiets wel op)
en waarom wordt dit niet hersteld?
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• Groene omgeving, met parken in de buurt heerlijk om te wandelen en te genieten van de
natuur en de buitenlucht.
• Het ontbreken van een zwembad met meer vrij zwemmen met kinderen en banentrektijden
die niet alleen ‘s morgens vroeg zijn zou fijn zijn. Ik kan niet gebruik maken van de
banentrektijden meer omdat ik een naar schoolgaand kind heb, en van 7 -9 uur banen
trekken is dan echt te beperkt.
• Ik woon op loopafstand Westerpark; het is daar prettig wandelen, fietsen e.d. Buiten spelen
voor kinderen: niet veel ruimte op straat.
• Meer speeltuigen voor kinderen. Wandelpaden goed in orde houden; niet iedereen kan
lopen op "hobbelige" paden.
• Meer speelvoorzieningen.
• Mensen financieel steunen een fiets naar eigen keuze te kopen.
• Voor wandelen en fietsen ga ik toch liever naar een plek met meer natuur zoals de
stadparken.
Buytenwegh
• Alle initiatieven zijn goed!
• Betere / uitdagende speeltuin / meer klimbomen.
• De toestellen zijn oud en worden gebruikt als hondenuitlaatplek.
• Er zijn voldoende wandelpaden. Een pad langs een sloot liggen de tegels ongelijk, je zou
kunnen vallen vooral 's avonds, is niet prettig.
• Fiets- en wandelpaden sneeuwvrij houden.
• Gezamenlijk beweging mis ik in Zoetermeer.
• Hier in Buytenwegh hebben we heerlijke plekken voor kinderen om te spelen en voor
iedereen is het een prachtige omgeving om te wandelen en te fietsen.
• Ik waardeer het schoolplein voor de kinderen, ziet er leuk uit, maar toch redelijk klein, ook is
het grasveld bij regen niet te gebruiken.
• In Buitenpark speeltuin voor peuters met veilige apparaten.
• Speeltuintje is erg simpel en weinig uitdagend, zou beter kunnen.
• Waardeer de gezellige banken en eettafels langs wandel- en fietspaden.
• Wij zitten vlak in de buurt van veel groen, de Meerpolder. Fietsen vaak 'n "boertje" om.
De Leyens
• Alle aangegeven mogelijkheden waardeer ik zeer. Organiseren b.v. 1 x p.m. van een
fietstocht; een sport organiseren b.v. softbal.
• Als je moet lopen met rollator valt het niet mee vooral met de veel ongelijke op en af gaan
stoepen.
• ANWB-fietsknopen zijn ideaal, en de bordjes hangen er redelijk goed.
• Bestrating recht leggen zodat je over de stoep kunt lopen, meer parkeerplekken: nu door de
vele auto’s langs de groenstroken en op de hoeken! onveilig, vooral voor kinderen.
• De groene veldjes (Schouwenbuurt).
• De nabijheid van de Zoetermeerse Plas maakt het aantrekkelijk om te wandelen, te fietsen
of hard te lopen.
• De speeltuin in de buurt is zo veilig gemaakt dat kinderen het niet meer leuk vinden.
• Fietsen: Veel oneffenheden, losliggende tegels. Noord Aa geen racefietsen in weekend.
Wandelen: Aparte baan voor hardlopers / wandelaars.
• Genoeg fiets en wandelpaden en speelveldjes voor de kinderen is redelijk goed geregeld in
Zoetermeer.
• Graag verbreding van het wandelpad rond de Noord Aa plas.
• Ik waardeer dat ik met de kleinkinderen naar de speeltoestellen kan op het schoolplein. in de
loop van de tijd zijn de kleine speelplekjes met toestellen verwijderd.
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• In de straat staan auto's langs zeer korte stoepjes geparkeerd, wat onveilige situaties voor
kinderen tot gevolg heeft.
• In het winkelcentrum is het beter voor veiligheid van de fietsers om de hekjes te verwijderen.
De golven op het fietspad zijn al voldoende om snelheid van de fietsers te verminderen. De
hekjes zitten heel dicht bij de golven op het fietspad. Ik heb een paar keer een bijna-ongeluk
gehad, bij de hekjes.
• Klimbomen voor kinderen/natuurlijke speelplekken, speelbos.
• Meer speeltoestellen voor kinderen.
• Veel groen in mijn nabije omgeving met goede fiets en wandelpaden. Veilige werkomgeving
voor kinderen.
• Waardeer: speelveld voor de deur: water achter het huis (zijn actief op het Noord Aa),
wandelen en fietsen rondom Noord Aa. Beter: verlichting bij fiets/looppad Benthuizenplas en
ook bij Noord Aa aan het fietspad vanaf Aazicht tot en met de Beren (in de donkere
maanden is het daar onveilig).
• We wonen in het Noord Aa gebied, dat is fijn.
• Weinig tot geen speelplekken in de buurt.
• Wij wonen in de nabijheid van het Noord Aa waardoor deze activiteiten allemaal naar
tevredenheid mogelijk zijn. Op dagen met mooi weer lopen er alleen veel voetgangers op het
fietspad waardoor er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. verbreding van het bestaande
schelpenpad kan hierbij helpen.
Seghwaert-Zuidwest
• Plus: vrije fietspaden.
• Bij ons in de straat rijden ze veel te hard, is woonerf.
• De dichte nabijheid van de Noord Aa als sportgebied.
• Er zijn speeltuintjes weggehaald. Ook wordt er te hard in woonwijken gereden waardoor
veilig oversteken soms niet kan.
• Er zijn voldoende kleine speeltuintjes in mijn buurt en twee sportscholen. Alleen 't fietspad
richting 't Stadshart -> einde Violiervaart/ Weteringdreef moet aangepakt worden.
• Goede fiets en wandelpaden, weinig verkeer.
• Goede speeltuin en trapveldje voor de kinderen
• In Seghwaert kunnen de kinderen nergens veilig voetballen, fietsen of spelen in de buurt van
ons huis.
• Meer speeltuintjes.
• Ouderen af en toe helpen, wat een beetje te hoog staat in de schappen.
• Prima mogelijkheden; tafeltennistafel van beton is aanwezig.
• Speelterrein staat niet veilig plek, kunnen kinderen onverwacht uitstappen, rijden auto's
langs.
• Speeltuin moet vernieuwd worden en meer speeltoestellen. Zandbak verwijderen.
• Speeltuinen plaatsen voor kinderen. In Seghwaert is het weinig in vergelijking met andere
wijken.
• Speelvelden zijn volgebouwd, huizen leveren meer op.
• Sportschool in de buurt.
• We hebben al meerdere keren per jaar (met de buren in de straat) gevraagd om een
speeltuin met speeltoestellen voor de kinderen in de straat te plaatsen, maar de gemeente
geeft aan dit pas in 2022 te willen overwegen. We hebben nu kleine kinderen in onze straat,
die niet in de buurt (onze straat) kunnen spelen. Is toch jammer dat meerdere bewoners in
onze straat dit hebben aangevraagd en dit niet opgepakt wordt. In 2022 en later zijn onze
kinderen 12 jaar en ouder, dan heeft het niet zoveel zin. In onze straat (karpersloot) zijn nu
veel kinderen in de leeftijd van 2 tot 8 jaar.
• Zo’n beetje iedere inwoner van Zoetermeer heeft op loopafstand een speeltuintje voor de
kinderen. Graag wel zorgen dat dit niet wordt ingenomen door hangjongeren die er
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vervolgens zwerfafval achterlaten. Fietspaden zijn goed en je zit in no time in een groen
buitengebied. Ook het nieuwe buitenfitnesspark bij de Zoetermeerse Plas is een aanwinst
voor sportievelingen.
Seghwaert-Noordoost
• Betere stoepen. Leuke speeltuin dichterbij.
• Bicycle roads are really necessary.
• Fietspaden beter verlichten! Vooral langs park "De Wijdse Weide". De groene verlichting
maakt de paden niet licht genoeg!
• Leukere speeltuinen.
• Meer grotere speelplekken voor kinderen.
• Meer klimtoestellen etc. plaatsen en vernielingen, drugsoverlast etc. handhaven op de
daarvan bekende tijden.
• Meer speelplekken voor wat ouderen kinderen.
• Meer speeltuinen.
• Mogelijkheden voor kinderen.
• Op de Hertenweide rijden de bewoners en ook andere weggebruikers te hard.
Levensgevaarlijk voor spelende kinderen. Bovendien is er sprake van een onoverzichtelijke
situatie voor het verkeer dat van de Fretweide de Hertenweide ingaat. Omgekeerd idem dito.
Door tuinbegroeiing wordt het overzicht beperkt. Wellicht is het mogelijk om twee drempels
in de Hertenweide te plaatsen zodat er niet meer hard gereden kan worden. Ook het
plaatsen van spiegels zou een oplossing kunnen zijn.
• Speeltuintje ziet er niet uit, al jaren verwaarloosd.
• Veld achter bij ons op te knappen er spelen veel kinderen.
• Voetpaden iets breder en van steen of asfalt. Nu veel sintelpaden die blubberig worden.
• Waardering: fietspaden worden algemeen goed onderhouden.
• Zeer enthousiast over de "fitness - apparatuur" nabij de road runners.
• Het zou fijn zijn als het tijdelijke speelveld bij de Moerbeigaarde ook echt ingezaaid gras had.
Noordhove-West
• De fietspaden zien er niet uit. De tegels liggen los, ook rond de lantarenpalen. Slechte
verlichting.
• Ik loop de deur uit, ga de hoek van onze flat om en loop zo de natuur in.
• Interacties tussen verkeerssoorten beter scheiden.
• More places for handicapped sport.
Noordhove-Oost
• De beschikbaarheid van veel wandel- en fietspaden in de buurt is prettig. Wat jammer is:
speelplekken voor kinderen zijn regelmatig vervuild door bijvoorbeeld hondenpoep, maar
ook door afval.
• Er zijn genoeg speeltuinen. Verbeterpunt: scooters bekeuren die op de stoep rijden.
• Goede fiets en wandelpaden.
• Meer advertenties bij de Appie.
• Speelmogelijkheden voor kinderen beter aangeven.
• Speelplekken ligt veel hondenpoep. Misschien een hekje om de speelplaatsen ± 60 cm
hoog.
• Speeltuin en veldjes genoeg in de buurt, waar je met de kinderen naar toe kunt.
• Veel ruimte om te spelen, voor het huis en in nabijheid.
• We hebben hier de ruimte, goede paden & verlichting.
• Doe iets aan snelheidsbeperking op de Lijnbaan.
Rokkeveen-West
• Alleen een hele kleine speeltuin in de buurt t/m 6 jaar!
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• Er wordt te hard gereden in de wijken.
• Er zijn weinig/geen speelmogelijkheden in de buurt voor kinderen. Deze waren er wel maar
zijn verwijderd/plaats gemaakt voor woningbouw.
• Fietspaden sluiten niet aan.
• Heb niet echt inzicht in buiten speelmogelijkheden; zie wel dat veel gebruikte trapveld in de
straat bebouwd wordt. Jammer!
• Het Floriadepark heeft een goede speeltuin. Met Balijbos is goed voor wandelen & fietsen.
• Het voetbal/basketbal veld, grasveld ernaast en speeltuintje daar weer naast worden
intensief gebruikt.
• Hondenpoep opruimen. Meer zitbankjes bij speelplekken
• Ik ben bevoorrecht, ik woon aan het Balijbos
• Ik waardeer het, zoals het nu is.
• Rokkeveen is een prima wijk!
• Ruimte genoeg, voor deze activiteiten.
• Waardeer ons speelveld enorm. Veel kinderen maken hier gebruik van (ook volwassenen op
zondag voetballen dan).
• Wat meer speeltoestellen.
Rokkeveen-Oost
• Aan het Agaat was een mooi trapveldje voor de kinderen. Helaas is dit er nu niet meer. Dit
vanwege de nieuwbouw.
• Aanmelden bij een sportclub.
• Al die fietspaden heel fijn
• De nieuwe speeltuin en traintoestellen in Rokkeveen.
• De parken die in de woonwijk liggen en buiten Zoetermeer ben je snel in recreatiegebied.
• De speeltoestellen zijn pas vernieuwd. Is een goede zaak.
• De stoeptegels zijn vaak heel oneven en liggen los, maar in het park wandelen is prima.
• Er zijn heel weinig kleine kinderen die buiten spelen. Zij gaan naar de speeltuinen aan het
Gneis of het Straspad. Wel zo veilig.
• Fijn speelveld bij Cadmiumgeel.
• Fijn: park, veel speeltuinen. t.a.v. sport: weinig locatie in directe omgeving.
• Genoeg fietspaden, je bent snel in een rustige, bosrijke omgeving. Het sportaanbod in
Zoetermeer is ook groot en in de wijk zijn voldoende kleine speeltuintjes.
• Ik waardeert dat mensen betrokken worden om te sporten ook om buiten te spelen
(kinderen).
• In het Hoekstapark wandelen heel veel mensen met een hond. Er is een heel klein gebied
aangewezen als losloopgebied, echter dit is ook het gebied waar veel gesport wordt.
Suggestie hele park losloopgebied behalve het gebied rond de Rozenberg
• In onze straat, Glanswit, is een boomgaard die ook door hondenbezitsters gebruikt wordt
voor het uitlaten van hun dier. Dit gedeelte is bestemd voor spelende kinderen. Moet
aangegeven worden dat er geen honden mogen komen.
• Kan allemaal bij ons in het park
• Meer sportfaciliteiten voor volwassenen b.v. Rekstokken.
• Naast het gebouwtje van de Road Runners is nu een beweeg parkje, zoiets zou bij ons in de
buurt ook fijn zijn.
• Openbaar grasveld niet bebouwen.
• Speelmogelijkheden voor grotere kinderen 8-14 jaar.
• Speelplek Straspad heel fijn voor kinderen.
• Speeltuintje in de buurt is goed, maar de auto’s rijden te hard door onze straat en de
kinderen moeten eerst oversteken.
• Sporttoestellen in het park.
• Steeds meer speelveld wordt bebouwd.
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• Toegangswegen naar speeltuinen kindvriendelijk maken. Combineren parken met horeca,
zoals bij Dekker.
• Veel gescheiden fietspaden en veel gras: gunstig voor bovenstaande activiteiten.
• Voor kinderen weinig speelruimte bij de deur, als ze nog klein zijn.
• Wandelen alleen mogelijk tussen de huizen of in het wijkpark. Op de fiets ben je snel de stad
uit.
• Wanneer het donker begint te worden valt het mij op dat er weinig plekken zijn die goed
worden belicht. Dit is erg vervelend wanneer je bijvoorbeeld alleen naar huis moet fietsen,
het geeft een erg onveilig gevoel. Ook zou het fijn zijn als handhaving wordt ingeschakeld
om rond te lopen bij plekken waar fietspaden zijn geplaatst die wat afgelegen zijn.
• Wij hadden achter ons huis een speeltuintje dat is helaas verwijdert, voor de helft staat er nu
groen wat één wirwar is en twee bankjes, de bankjes worden gebruikt door jeugd wat er
soms wiet zit te roken, leuk hé?
• Zoetermeer heeft daar erg veel gelegenheid voor.
Oosterheem-Zuidwest
• Buurt is ruim opgezet na bij groot park en polder en fietsgebied.
• Er zijn voldoende wandel- fietspaden. Bentwoud. In mijn omgeving zijn goede openbare
fitness/sportplaatsen. Zoetermeer telt veel verenigingen.
• Ik mis een speeltuintje in de buurt. Het Heempark is te ver weg. Zijn heel veel kleine
kinderen in deze straat. Zou echt heel fijn.
• Meer speeltuinen voor kinderen. Zodat ze niet te ver hoeven te lopen of zelfs fietsen.
• Speelmateriaal is niet altijd geschikt voor alle leeftijden en vaak vies of al kapot.
• Weinig wandelgebieden.
Oosterheem-Noordoost
• Aanwezigheid v. voldoende wandel, en fietspaden. Voldoende veldjes in nabijheid van
woonwijken. Deze zijn gewaardeerd.
• Bentwoud is dichtbij en biedt goede mogelijkheden voor wandelen en fietsen. Dichtbij is
grote goed onderhouden wijkspeelplaats voor kinderen. Dat zijn goede dingen.
• Extra actie tegen het niet opruimen van hondenpoep.
• Fietspaden mogen best veiliger!
• Geen normaal voetbalveld in de buurt, maar een speelveld vol met grote stenen waar alleen
maar onkruid tussen groeit.
• Ik zie dat er goed gebruik wordt gemaakt door kinderen van het park op de speelplekken!
• In de aanliggende straat wordt hard gereden door auto’s, daardoor onveilig voor kinderen
om te spelen
• In stad en regio meer banken langs fiets en wandelpaden plaatsen. Bij speeltuinen en
speelvoorzieningen ook eenvoudige uitgiftebalie voor koffie en thee tegen redelijke prijs.
• Leuk en goed voor kinderen.
• Meer bankjes, meer schaduwplekken (speeltuin) meer bankjes, meer afgescheiden
wandelpaden (Bentwoud) dus geen combi met fietspad.
• Meer speelattributen voor kinderen bijvoorbeeld basketbal + bankjes + meer
schaduwplekken.
• Mijn kind is vier en in directe omgeving van de straat zijn geen plaatsen waar ze zou kunnen
spelen, wel op 10 min lopen afstand
• Onze boksvereniging moet nu op diverse locaties huren omdat er geen vergunning verstrekt
is na aanvraag.
• Oosterheem park prima locatie voor alles.
• Sportvelden genoeg. Speelvelden ook. Wandelen en fietsen kan altijd.
• Veel groen om te wandelen. Het zou fijn zijn om meer plekken te hebben waar de hond los
kan lopen.
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• Veel meer speeltoestellen voor kinderen o.i.d. niet alleen grasveldjes.
• Voor kinderen zijn er in ons deel van de wijk (vrije kavels Hoek van Schieland) nauwelijks
voorzieningen.
• Waardering van mogelijkheden in Bentwoud waar ik onmiddellijk naast woon.
• Wandelen in Bentwoud, fietsroutes en paden aanwezig.
• Wandelen, fietsen & sporten voor ouderen.
• Weinig / niet geschikte speeltoestellen voor alle leeftijden.
• Weinig speelplekken voor kinderen.
• Weinig speeltuinen
• Wij wonen aan de rand van het Bentwoud: daar zijn veel mogelijkheden.
• Slechts één speeltuin in ons deel van de wijk (bij Berkelstroom tegen Bentwoud aan). Voor
kleine kinderen is dit te ver als je hier verder vandaan loopt. Ik vind het te weinig! Andere
delen van de wijk hebben heel veel speeltuintjes. Waarschijnlijk omdat men hier minder
gezinnen verwacht met flats achterin? Ik heb deze keuze nooit begrepen en woon hier
inmiddels 13 jaar.
• Zwembad moet open zijn in het weekend + banen zwemmen. Ook sauna/ spa nodig.
• Zwembad. Te weinig aanbod voor een stad als Zoetermeer. Bovendien zijn de
openingstijden ongewoon slecht geregeld in De Veur/Driesprong. Waardering voor de
fietspaden = goed geregeld!
• In een gratis outdoor sportcircuit maken met verschillende toestellen, zoals in het van
Tuylsportpark.
35. Hoe beoordeelt u de mogelijkheden voor het ondernemen van de activiteit sporten in heel
Zoetermeer?
• Nabijheid van het Bentwoud compenseert veel.
• Er is veel natuur in en rond Zoetermeer.
• Fijn dat er in Zoetermeer veel fietspaden zijn.
• Dat de gemeente activiteiten organiseert, goed voor ontwikkeling, sociale, beweging is goed.
• Ik ben een lange afstandswandelaar maar Zoetermeer is daarvoor niet aantrekkelijk m.u.v.
de buitengebieden en de parken.
• De parken voorzien van bomen en minder gras.
• Fietspaden logischer aanleggen die aansluiten op route.
• Er zijn genoeg plekken. Dit hoeft niet in elke straat en voor de deur te zijn. Tevens
uitdrukkelijke borden dat honden niet zijn toegelaten.
• Wandelen en sporten: hondenbezitters meer aanspreken op aanlijnen van hun hond (en ook
op agressieve honden al dan niet aangelijnd).
• Kinderen kunnen niet goed op grasveld spelen, te veel hondenpoep.
• Meer natuurspeelmogelijkheden in de buurt, zoals bv floddertje in Berkel.
• Omgeving heeft genoeg mogelijkheden voor deze activiteiten.
• Zoetermeer heeft vele sportverenigingen. Als je wilt sporten is er altijd wel een sport naar
keuze te vinden. Voor ieder wat wils dus. Fietsen is geweldig. Goede aanleg van fietspaden
en je kunt elke kant op op een redelijk veilige manier. Ik wandel graag en veel en
Zoetermeer en omgeving heeft veel natuurschoon te bieden. Wandelen is een ontspanning.
• Alles wordt volgebouwd. Meer groen en speelplekken zou fijn zijn.
• Als men echt wil sporten, kan dat overal in Zoetermeer.
• Behoudt open ruimtes, niet alles volbouwen.
• Betere verlichting, vooral de rotondes en rondom Noord AA.
• Buiten dorp zijn speeltuinen erg goed, voornamelijk dorp slecht.
• Buiten spelen hangt af van de locatie.
• Buiten spelen hangt sterk af v.d. wijk waar je in woont.
• Buiten spelen kinderen: wat plaatsen om verstoppertje te spelen, dus dan ook veel
woningerven met een lage max. snelheid. fietsen: zwaar verkeer weg uit de stad.
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• Wandelen: wat is de bereikbaarheid van de stadsparken met openbaar vervoer?
• Buiten spelen van kinderen: moet in mijn buurt veel op straat.
• Dat er in Zoetermeer veel keus is, wat betreft sport.
• De vele sport mogelijkheden zijn top, evenals de parken en fietspaden!
• De verbindingen naar de wijken zijn goed.
• Denk dat er meer moeten komen voor de jeugd.
• Een hele fijne "sportstad".
• Eenieder kan zelf eigen of in groepen de initiatieven nemen. De mogelijkheden zijn er.
• Een plattegrond met alle speeltuinen in Zoetermeer en een indicatie van grootte, soorten
toestellen, etc. en/of foto erbij.
• Er is al tijden geen goed (buiten) zwembad beschikbaar in Zoetermeer. Keerpunt
afgebroken, Dutch Waterdreams is gesloten. Weggegooid geld mi.
• Er is veel aanbod om deel te nemen aan activiteiten via de wijktuinen.
• Er is weinig tot geen mogelijkheid om na 18.00 uur te zwemmen binnen de gemeente
Zoetermeer. Banen zwemmen voor mensen die fulltime werken is binnen de gemeente niet /
haast niet mogelijk
• Er moet meer veilige speelplekken voor kinderen gecreëerd worden.
• Er wordt in Zoetermeer veel georganiseerd op dit gebied!
• Er zijn op zich voldoende sportaccommodaties, maar vaak gedateerd. En mist vooral een
groot buitenzwembad maar ook een fatsoenlijk wedstrijdbad. Het is vies en te klein.
• Er zijn veel speelplekken voor kinderen verdwenen heb ik het idee. Sommige zijn
verloederd.
• Er zou meer openbare zwemgelegenheid voor de jeugd moeten komen, zoals we in 't
verleden Het Keerpunt hadden.
• Er zouden meer speelplekken kunnen komen met zachte ondergrond voor kinderen.
• Er zouden overkapte plein delen kunnen komen met banken waar men ook hun eigen
versnaperingen (incl. thee/koffie) kan nuttigen (ontmoetingsplekken).
• Fiets en wandelpaden zijn vaak slecht in onderhoud. De hoeveelheid is goed.
• Fijn dat er veel aparte fietspaden zijn en overal groen tussen.
• Graag bij drempels in de straat een platte richel voor fietsers. Voor rolstoelen, rollator en
wandelwagen tegels van wandel/fietspad naar bankje. Over gras ploeteren is heel lastig!
Gemeente Voorschoten doet dat heel goed.
• Grote speeltuin (op loopafstand) voor de kinderen zoals in Westerpark speeltuin.
• Het fijne van Zoetermeer is, dat waar je ook woont je zo in de natuur bent. Westerpark,
Buytenpark, Noord Aa, Balijbos: daar is het allemaal mooi wandelen en fietsen.
• Het investeren in renovatie van speelparken en speeltuinen is echt een pluspunt geweest,
nog nooit zoveel kinderen buiten bij ons voor gezien.
• Het is wijkafhankelijk.
• Het ligt heel erg aan de wijk of er voldoende spel en sport mogelijkheden zijn.
• Het natuurgebied Noordhovenseplas en de Benthuizenplas waar je kan wandelen is fijn.
• Zorg dat fietspaden veiliger worden met het vele verkeer van brommers, e-bikes,
wielrenners, etc. Geef daarnaast fietsers voorrang bij stoplichten.
• Ik vind dit geen gemeentetaak.
• Ik vind het fijn dat de kinderen op school informatie krijgen over vakantie en sportieve
activiteiten (brochures v.d. gemeente).
• Ik waardeer de speeltuinen voor kinderen het meest. De speeltoestellen mogen meer zijn.
• In de zomers meer speelactiviteiten voor kinderen.
• In niet alle wijken zijn de mogelijkheden even goed.
• In onze wijk leuke speeltuintjes voor de kleintjes. Misschien de straten 30 km maken.
• In sommige wijken heel goed veel ruimte, andere minder, straten in woonwijken waar auto's
hard doorheen rijden.
• In straten wordt te hard gereden -> meer drempels.
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• Leuke grote speeltuin voor groot en klein bij stadsboerderij en horeca waar je een dagdeel
kan vertoeven. Zie bijv. Fort Drakensteijn in Schiedam.
• Meer (veilige) speeltuinen.
• Meer afvalbakken in de grotere parken, en ook hier het aanspreken van hondenbezitters die
hun hond ten onrechte niet aangelijnd hebben of die een agressieve hond hebben.
• Meer de snelheid van het verkeer handhaven op woonerven en bij kinderspeelplaatsen.
• Meer kleine speelplekken.
• Meer speeltoestellen, bankjes en tafels.
• Meer sport, ontspanning, activiteiten b.v. meer sportaccommodatie in bepaalde wijken en de
toegankelijkheid daarvan.
• Meer sportruimte, zoals van Tasmanië in Oosterheem, Zou in heel Zoetermeer geplaatst
kunnen worden.
• Meer uitdaging en ontdekkend spelen.
• Meer zwemmogelijkheden gewenst.
• Mijn favoriete bezigheid (sport) is banenzwemmen. Dit is qua beschikbaarheid vs. drukte
(animo) onmogelijk in Zoetermeer. Ik wijk uit naar zwembaden in de buurt van mijn
werkgever (ver buiten Zoetermeer).
• Minder bouw in en rond de stad.
• Minder parkeren toestaan buiten parkeervakken, beter handhaven.
• Mogelijkheden buitenspelen sterk afhankelijk van waar je woont.
• Mogelijkheden voor buitenspelen wisselt per wijk. Jammer dat het buitenzwembad weg is.
• Mooie fietspaden genoeg, alleen heel gevaarlijk door boomwortels, ook op trottoirs, door
ongelijk liggende tegels en veel buurtbewoners die eigen groen niet snoeien en daar door
hoge hand niet op worden gewezen.
• Niet mee bekend maar goed initiatief, promoten dus.
• Om kinderen buiten te laten spelen, moet je ergens naar toe, kan niet in de straat.
• Omgeving van speeltoestellen en speeltoestellen gaan mee in de tijd. Ik mis alleen het
bankje om op te zitten.
• Ontbreken van een normaal zwembad is kansloos.
• Op sommige plekken is de verlichting bij het wandelen minder aanwezig.
• Overal wel parken, plekken.
• Sommige speeltuintjes zijn zeer verouderd / vies.
• Speeltoestellen die gratis zijn.
• Speeltuintjes zijn er genoeg, maar buiten spelen voor de deur op de stoep blijft vooral in veel
wijken gevaarlijk voor kinderen. Er wordt gewoon veel te hard gereden op doorgaande
wegen en zelfs bij zebrapaden remt 80% niet af.
• Sport toestellen buiten in de natuur erg leuk.
• Sporten -> het gemis van een leuk zwembad (zowel binnen als buiten).
• Sporten en buiten spelen moeten ook voor jongeren kinderen rond de 14-15 jaar naar
gekeken worden om hun ook actief te maken zodat ze ook dingen te doen hebben.
• Sportzalen zijn te duur voor sportverenigingen. Resultaat: sporten is duur.
• Subsidie voor buitensporten -> vooral voor ouderen en bijv. suikerpatiënten.
• Taak van de ouders.
• Tegels die los liggen.
• Veel accommodatie voor sport en spel.
• Veel fietspaden, Balijbos en Westerpark en Noord Aa.
• Veel mooie parken en sportgelegenheden zoals SnowWorld, klimpark, beweegpark Noord
Aa ed.
• Veel natuur en open ruimte.
• Veel speeltoestellen in de wijk.
• Veel speeltuinen.
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• Vele speelveldjes gaan weg omdat erg woningen gebouwd worden. Vreselijk dat de kindjes
straks geen ruimte daarvoor meer hebben. En buiten spelen moeten ze toch i.p.v. gamen.
• Vind het nog steeds jammer dat het Keerpunt gesloten is !!!
• Voldoende mogelijkheden in en rondom Zoetermeer.
• Vrachtverkeer uit Stationsstraat.
• Weinig speelplekken voor kinderen van ± 10 jaar.
• Weinig speelruimte.
• Weinig sportgelegenheden
• Woon zelf aan de rand van Zoetermeer, weet niet (genoeg) hoe het is om middenin
Zoetermeer te wonen t.a.v. activiteiten.
• Wordt genoeg gedaan in denk ik in Zoetermeer.
• Wat betreft speel/klim toestellen en onderhoud zie ik de gemeente goed werk afleveren en
ben ik zeer tevreden.
• het zou het fijn zijn om ‘s avonds meer verlichting te krijgen.
• Zoetermeer heeft mooie parken en goede fietspaden.
• Zoetermeer is erg groen, mooie fietspaden, veel parken.
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