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Inleiding  

De afgelopen maanden is de binnenstad in gesprek gegaan, over de toekomst van de binnenstad, en 

specifiek twee deelgebieden: de Luxemburglaan e.o. (deelgebied 3) en de Zuidflank Nederlandlaan 

(deelgebied 5a). De gemeente Zoetermeer werkt samen met bewoners en ondernemers aan een 

levendige en aantrekkelijke binnenstad. Een binnenstad waar genoeg te doen is en waar mensen 

prettig kunnen werken en wonen.  

Het participatietraject startte op 7 september 2022 met een startbijeenkomst. Daarna zijn er twee 

safari’s in de verschillende deelgebieden geweest, zijn er straatgesprekken gevoerd en heeft er een 

wereldcafé en een themabijeenkomst plaatsgevonden. Ook was er de mogelijkheid tot online 

participatie op het platform DoeMee.Zoetermeer. In dit verslag leest u hoe dit participatietraject is 

verlopen, welke reacties op hoofdlijnen zijn opgehaald en de reactie van de gemeente. 

 

 

  



Bijeenkomsten 

Bijeenkomst 1: Startbijeenkomst  
Datum:   7 september 2022 
Tijd:    19.00 – 21.30 uur 
Locatie:   Stadstheater Zoetermeer 
Aantal aanmeldingen: 60, waarvan 7 raadsleden  
 
Tijdens de Startbijeenkomst is gesproken over participatietrajecten in het verleden. Bewoners voelen 
zich niet altijd gehoord, en hebben het idee dat er niet goed gecommuniceerd wordt over wat er met 
hun input gedaan wordt. Ook hier hebben bewoners het idee dat de plannen al klaar liggen. 
Wethouder Jan Iedema heeft duidelijk gemaakt dat de mening van inwoners belangrijk is, maar dat 
het niet mogelijk is om overal invloed op uit te oefenen.  

 
 

Bijeenkomst 2: Safari deelgebied 5a 
 Datum:   20 september 2022 
Tijd:    16.00 – 17.30 uur 
Locatie:   omgeving Nederlandlaan Zuidflank 
Aantal aanmeldingen: 14, waarvan 7 raadsleden 
 
Tijdens de wandeling door deelgebied 5a zijn de plannen voor dit gebied toegelicht en eerste reacties 
opgehaald. Er kwamen veel vragen en zorgen over het verwijderen van de verkeerslus. Ook hadden 
de deelnemers veel ideeën over het toevoegen van meer groen: voeg meer (verblijfs)groen toe en 
behoudt de grote, oude bomen die er al staan. Denk ook aan een gevarieerd aanbod aan horeca en 



andere voorzieningen, in het bijzonder voor jongeren. Qua (nieuwbouw)woningen zouden de 
deelnemers graag speelse gevels en zorgwoningen zien, maar ook juist woningen voor jongeren. 
 

 
 

Extra bijeenkomst: Straatgesprekken met jongeren 
Datum:   13 oktober 2022 
Tijd:    14.30 – 17.30 uur 
Locatie:   Gehele binnenstad Zoetermeer 
Deelnemers:  Voornamelijk jongeren  
 
Tijdens de straatgesprekken zijn voornamelijk jonge voorbijgangers gevraagd om te stemmen op 
thema’s die zijn belangrijk vinden voor de ontwikkelingen van de binnenstad. Er kwamen veel 
positieve reacties op deze actie. Voorbijgangers wilden graag hun stem uitbrengen en lieten ook nog 
weten wat zij missen in de binnenstad. Zo worden openbare en invalide toiletten, speeltuin voor 
(jonge) kinderen en basketbalveld, voorziengingen voor ouderen, culturele of sportieve activiteiten, 
kledingwinkels Zara en Bershka, plekken om te studeren en een basisschool gemist. Opvallend is dat 
thema veiligheid veruit het hoogst scoort onder de jongeren, gevolgd door woningen en natuur. 

 
 

  



Bijeenkomst 3: Wereldcafé 
Datum:   19 oktober 2022 
Tijd:    19.00 – 21.30 uur 
Locatie:   Lunchroom Bij Daan 
Aantal aanmeldingen: 36, waarvan 5 raadsleden 
Tijdens het Wereldcafé werd er over drie thema’s gesproken: Levendige straat, Groen en water en 
Verkeer en parkeren. Er werden suggesties gedaan voor de invulling van de plint, hoe we jongeren in 
de stad houden en het voorzieningenaanbod. Ook werden er ideeën gedeeld over hoe er meer groen 
in de binnenstad kan worden toegevoegd en hoe de Stadstuin beter benut kan worden. Inwoners 
maken zich zorgen over de parkeerdruk, vooral op piekmomenten zoals het weekend en tijdens 
feestdagen. Tot slot uitten bewoners hun zorgen over de doorstroming van het verkeer wanneer de 
Duitslandlaan eenrichtingsverkeer wordt.  

 
 

Bijeenkomst 4: Themabijeenkomst  
Datum:   9 november 2022 
Tijd:    19.00 – 21.30 uur 
Locatie:   De Kapelaan 
Aantal aanmeldingen: 34, waarvan 4 raadsleden 
 
Tijdens de Themabijeenkomst werd er over drie thema’s gesproken: Verkeer en parkeren, 

Voorzieningen voor jongeren en de Stedenbouwkundige uitwerking van de Luxemburglaan e.o.. Deze 

thema’s zijn bepaald n.a.v. het Wereldcafé. Bij het thema Verkeer en parkeren werd benoemd dat de 

parkeergarages nu onveilig zijn, door o.a. slechte verlichting. Ook zijn er niet genoeg 

betaalautomaten, waardoor opstoppingen ontstaan. Bewoners maken zich zorgen om de 

parkeerdruk wanneer er nieuwe woningen komen, wordt deze niet te hoog en is er nog wel plek voor 

bezoekers? Aan de tafel over voorzieningen voor jongeren zijn vooral ideeën bedacht en suggesties 

gedaan om jongeren in de stad te houden. Jongeren hebben vooral behoefte aan een plek voor 

‘urban culture’: cultuur en sport. Mogelijke locaties hiervoor zijn aangedragen. Aan de thematafel 

over de stedenbouwkundige uitwerking van de Luxemburglaan e.o. is toelichting gegeven over de 

Hoogbouw Effect Rapportage. Bewoners konden al hun vragen stellen en de stedenbouwkundige van 

de gemeente, Foke de Jong, beantwoordde deze.  



Reacties op opmerkingen en suggesties 

1. Deelgebied specifiek 
 

 
 

 

 

  



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 



 

 

  



2. Deelgebied overstijgend 
 

 

 

Algemene opmerkingen
Vraag of opmerking Bijeenkomst Antwoord
Sommige inwoners willen al vroeg in het proces betrokken worden, 

anderen pas wanneer er concrete plannen zijn waarop gereageerd kan 

worden. 

Wereldcafé De gemeente probeert een inschatting te maken wanneer het belangrijk is dat 

bewoners hun reactie geven. Dat zal altijd maatwerk zijn. Van belang is om 

cruciale data/gebeurtenissen/documenten zo vroeg mogelijk aan te kondigen, 

zodat bewoners kunnen beslissen aan te haken of te reageren.

Bewoners willen duidelijkheid wanneer ze terugkoppeling krijgen van 

wat er besproken is. Sfeerverslag/videoverslag voldoet niet; er is 

behoefte aan concretere verslaglegging (in het bijzonder van de zorgen 

en vragen n.a.v. de startbijeenkomst)

Wereldcafé Op 23 november is een overzicht getoond van de gemaakte opmerkingen tijdens 

de bijeenkomsten. In dit overzicht zijn, zover mogelijk, de reacties/antwoorden 

worden geplaatst vanuit de gemeente. Dit overzicht is nu volledig van reacties 

van de gemeente voorzien.

Inwoners hebben het gevoel dat alles al bepaald is door de gemeente, 

waar kan nog écht over worden meegepraat?

Wereldcafé In de Visie Binnenstad zijn een aantal uitgangspunten vastgelegd en deze Visie 

is in 2020 vastgesteld door de raad. Het doel van de buurtvisie is om te kijken of 

deze uitgangspunten (of en hoe) kunnen landen in haalbare plannen.

Wat is er gedaan met de ideeën n.a.v. de participatie in het park? Wereldcafé De participatie van  centraal park is al in 2016 gestart en binnen dit project is een 

aantal keer teruggekoppeld wat gedaan is met de input. Dit is terug te vinden op 

www.zoetermeer.nl/centraalpark.

De opzet van het wereldcafé is veel beter dan de startbijeenkomst in 

het Stadstheater.

Wereldcafé Dank voor het compliment! Wij hebben gezien dat aan tafels het gesprek beter 

is, er kan beter ingegaan worden op vragen en zorgen. Dat is minder het geval 

bij een plenaire bijeenkomst.

De gehele binnenstad is erg donker – kan dit anders? Wereldcafé Dit geven wij door aan de gebiedsmanager en de wijkregisseur. Deze vraag kan 

binnen dit traject niet direct worden beantwoord.

Kunnen er toiletten komen in de binnenstad? Dit zijn er nu echt te 

weinig.

Wereldcafé Dit wordt meegenomen in de uitwerking/programma van de invulling van de 

plint. Wellicht dat daar ruimte is voor aanvullende toiletten. Dit signaal geven 

wij ook door aan de vastgoedeigenaren met het verzoek of zij hier wat mee 

kunnen doen.

De gehele binnenstad is erg glad – al beter dan eerst, maar kan dit 

anders?

Wereldcafé en 

Themabijeenkomst

Dit wordt meegenomen en neergelegd bij de afdeling stadsbeheer. Bij de 

uitvoering van bouwplannen wordt rekening gehouden met de meest geschikte 

steenkeuze waarbij ruwheid van de steen een van selectiecriteria is. 



 

 

 

 

Verkeer en parkeren
Vraag of opmerking Bijeenkomst Antwoord
Laden en los-luw in de binnenstad. Wereldcafé Dit nemen wij niet mee in de gebiedsvisie, maar wij geven dit wel door aan de 

gebiedsmanager en de wijkregisseur. Dit wordt wel onderzocht in het 

programma Binnenstad. De winkels en voorzieningen hebben laad- en 

losplekken nodig, in het openbare ruimteplan zullen deze plekken zo goed 

mogelijk worden ingepast.

Kan de ouderenbus voor mobiliteit en tegengaan van eenzaamheid niet 

breder in de stad worden ingezet?

Themabijeenkomst Dank voor de suggestie. Wij geven deze vraag door aan de afdeling die zich bezig 

houdt met voorzieningen voor ouderen.

Hoe zit het met de enquête parkeren die in mei 2022 is gehouden? Kan 

hier uitspraak over worden gedaan?

Themabijeenkomst Voor de gebiedsvisie is geen enquête gehouden. Waarschijnlijk wordt de 

enquête bedoeld die gehouden is voor het evalueren van de bezoekersregeling 

voor parkeren. De resultaten van die enquête zijn meegenomen bij het voorstel 

voor een nieuwe bezoekersregeling.

Hoe zit het met de Markt10 parkeergarage? Dit is toch heel onlogisch 

om verkeer naartoe te leiden als je in de visie minder auto’s de stad in 

wil? Denk aan de aanrijdroutes.

Themabijeenkomst Parkeren in de binnenstad voor bestemmingsverkeer (bewoners, ondernemers 

en bezoekers) blijft mogelijk. In de projectgroep van Markt 10 wordt opnieuw 

het mogelijke programma onderzocht, dus ook de parkeergarage. Het opnieuw 

formuleren van de uitgangspunten zal via participatie gaan plaats vinden.

Moeten de kosten voor de parkeergarage van Markt 10 niet aan alle 

omliggende projecten worden toegerekend?

Themabijeenkomst In het algemeen zullen dit soort bovenplanse kosten toegerekend worden aan 

alle deelgebieden die hier profijt van hebben.

Wordt er rekening gehouden met de parkeerdruk n.a.v. de 

ontwikkelingen in de Entree?

Themabijeenkomst Ja. Tussen het programma Binnenstad en het programma Entree vindt 

afstemming plaats over de verkeersmaatregelen en de gevolgen van de 

bouwplannen voor het parkeren en verkeer 

Pak het parkeerprobleem integraal, voor de gehele binnenstad aan. Wereldcafé Het onderwerp Verkeer en parkeren zal inderdaad integraal en voor de hele 

binnenstad bekeken worden, zowel de analyse als de oplossingen.

Ambtenaren nemen veel parkeerplekken in gebruik. Wereldcafé In de laatste 2 jaar is het voor het grootste deel van de ambtenaren niet meer 

mogelijk met een vergunning in de nabijheid van het stadhuis te parkeren.

Parkeren bij de ING en het politiebureau is slecht geregeld. Bij de 

omzetting van kantoor naar jongerenwoningen is geen rekening 

gehouden met nieuwe parkeerplekken. Hoe kan dat?

Wereldcafé

De huidige en toekomstige parkeersituatie en parkeervergunningenbeleid op 

maaiveld en in de parkeergarages is onderwerp van onderzoek en verdere 

uitwerking. 



  

Voorzieningen voor jongeren
Vraag of opmerking Bijeenkomst Antwoord
Er is niet genoeg onderwijs (HBO/MBO). Themabijeenkomst Of sprake is van een tekort aan MBO en HBO valt buiten de scope van dit traject. 

Om die reden wordt dit signaal doorgegeven aan de collega's van 

onderwijsbeleid.

Er moeten meer discotheken, feesten, ontspanning, jeugdhonken, een 

soos komen. Voor ontspanning, een stukje hulp, vermaak en tegen 

verveling.

Themabijeenkomst Dit nemen we mee in de verdere uitwerking van de gebiedsvisie en het 

programma binnenstad. Daarnaast geven we dit signaal door aan de 

vastgoedeigenaren.

Streven moet zijn: in iedere wijk een jeugdhonk. Er zijn minder 

vrijwilligers omdat er minder jeugd is in de stad, maar de animo is er 

zeker. Als er meer vrijwilligers zouden zijn, zouden de jeugdhonken 

vaker en langer open kunnen. Voorzieningen voor jongeren zijn  alleen 

succesvol als ze samen met jongeren worden ontwikkeld. 

Themabijeenkomst Dank voor de suggestie. We geven dit signaal af aan de afdeling Vrije Tijd (waar 

Jeugd onder valt).

Jongeren zijn de toekomst van de stad, daarom willen we ze behouden. Themabijeenkomst In het programma binnenstad wordt aandacht besteed aan voorzieningen voor 

jongeren. 

Er is behoefte aan chill/hangplekken die samen met jongeren 

pragmatisch worden vormgegeven, dus geen kant-en-klare plek vanuit 

de gemeente. Samen opbouwen is belangrijk. Hoe dit er ongeveer uit 

moet zien:

Niet in de buurt van bewoners, (deels) overdekt, genoeg prullenbakken 

en een plek waar dingen mogen (zoals een vuurtje stoken)

Themabijeenkomst Dank voor de suggestie. We signaleren dit richting de gebiedsmanager 

Binnenstad en nemen dit mee in het vervolgproces.

Een plek waar wat te doen is, zoals (Vecht)sport, Streetart/kunst, 

Evenementen, Culturele activiteiten, Skatebaan, Gamen/spelletjes 

spelen en Ruimte voor ‘urban culture’/broedplaats waar je breed en 

laagdrempelig naartoe kunt

Themabijeenkomst Dank voor de suggestie. We geven dit door aan de gebiedsmanager Binnenstad 

en nemen dit mee in het vervolgproces.

Mogelijke locaties om iets te doen voor jongeren:

De oude brandweerkazerne, Onderlangs, Benut lege ruimtes, 

Parkeergarage Belgiëlaan, Op de hoek bij de afgebrande Intratuin, 

Passage ombouwen tot een groot jongerenhuis, Park bij Snowworld 

(daar is al een bikepark) en (voor) het Snookercentrum. Of maak ruimte 

in het nieuwe Central Park.

Themabijeenkomst Dank voor de suggestie. We geven dit signaal af aan de afdeling Vrije Tijd (waar 

Jeugd onder valt). Een aantal genoemde locaties zijn niet van de gemeente 

waardoor we deze suggestie niet kunnen overnemen. Dit gaat bijvoorbeeld om 

de brandweerkazerne en de stadshartpassage.

Goede voorbeelden: HipHop huis Rotterdam, Biergarten Rotterdam, 

urban sport park Alphen a/d Rijn

Themabijeenkomst Dank voor de suggestie. We geven deze tip door aan de verantwoordelijke die 

zich bezig houdt met voorzieningen voor jongeren binnen de gemeente 

Zoetermeer.

Voer een goede cultuuragenda in, en geef dit bekendheid (door 

bijvoorbeeld de reclamezuilen in de stad)

Themabijeenkomst Dank voor de suggestie. We geven dit signaal af aan de afdeling Vrije Tijd (waar 

cultuur onder valt).

Doe iets aan de programmering van de Boerderij Themabijeenkomst Dank voor de suggestie. We geven dit signaal af aan de afdeling Vrije Tijd (waar 

Cultuur onder valt).

Voor een grote stad wordt er nog erg dorps gedacht in Zoetermeer Themabijeenkomst Dank voor de opmerking. 

In het stiltepark zitten hangjongeren omdat het een plek is waar ze zich 

op hun gemak voelen, maar soms zorgt dat ook voor overlast. 

Themabijeenkomst Dank voor de suggestie. We geven het signaal af aan afdeling Veiligheid, 

vergunningen en handhaving.



 

Water en groen
Vraag of opmerking Bijeenkomst Antwoord
Groen wordt enorm gemist in de binnenstad, zoals bijv. bloembakken 

om lantaarnpalen zoals in Delft.

Wereldcafé Dit nemen wij mee in de gebiedsvisie. Groen kan in veel vormen en maten 

voorkomen,  in groot (grote boom) tot klein (bloembak). We willen zo veel 

mogelijk en zo passend mogelijk groen toevoegen aan de openbare ruimte. 

Door de constructie van het Stadshart met een onder- en bovenruimte zijn er 

betonnen dekken die beperkingen geven voor wat er aan groen kan worden 

gerealiseerd.

Straatgesprekken (voornamelijk met jongeren)
Vraag of opmerking Bijeenkomst Antwoord
Veiligheid Straatgesprekken 31 stemmen
Woningen Straatgesprekken 25 stemmen
Natuur (bomen en water) Straatgesprekken 23 stemmen
Winkels Straatgesprekken 20 stemmen
Horeca en uitgaansgelgenheden Straatgesprekken 18 stemmen
Ruimte voor activiteiten Straatgesprekken 14 stemmen
Groene daken en gevels Straatgesprekken 9 stemmen
Duurzaamheid Straatgesprekken 8 stemmen
Parkeergelegenheid Straatgesprekken 6 stemmen
Bereikbaarheid Straatgesprekken 5 stemmen
Fietsenstallingen Straatgesprekken 3 stemmen
De volgende punten worden gemist in de binnenstad: 

> Openbare en invalide toiletten

> Speeltuin voor (jonge) kinderen en basketbalveld

> Voorziengingen voor ouderen

> Culturele of sportieve activiteiten

> Kledingwinkels Zara en Bershka

> Plekken om te studeren 

> Basisschool 

Straatgesprekken Wij geven dit door aan de gebiedsmanager of wijkregisseur.  Verschillende 

onderwerpen zoals een basisschool, voorzieningen voor kinderen en plekken 

voor sportactiviteiten in de buitenruimte zijn als ambitie opgenomen in de Visie 

Binnenstad 2040. De punten worden dus meegenomen in het vervolgtraject van 

de ontwikkeling binnenstad.


