
Samenspraakverslag visie Dobbe
De raad heeft op 18 april 2016 besloten dat de visie voor “de Culturele As” moet worden 
aangepast aan actuele ontwikkelingen. In het procesvoorstel samenspraak is op 28 
november 2016 door de raad is vastgelegd dat de samenspraak op de volgende wijze zou 
plaatsvinden: 

a. Onderwerp en speelruimte van de samenspraak 
De Dobbe is een prachtig gebied in het hart van de Zoetermeerse binnenstad. Een gebied 
waarvan duidelijk is dat het ontzettend veel potentie heeft op het gebied van recreatie, 
verbinden en bruis. Het aanleggen van de brug, het verbeteren van het Dobbe-eiland en het 
paviljoen op het Nicolaasplein hebben ervoor gezorgd dat er steeds meer levendigheid in het 
gebied ontstaat. Deze ontwikkelingen hebben iets in gang gezet: ideeën ontstaan en de roep 
om dit gebied nog meer te verbeteren klinkt steeds sterker. 

Vanwege de vele ideeën en initiatieven die bottom-up ontstaan én doordat op initiatief van 
TERRA al een brede werkgroep Rond de Dobbe in het leven is geroepen, zal onder regie 
van de gemeente de samenspraak met deze werkgroep worden georganiseerd.

Ten aanzien van het opstellen van de visie betekent dit dat de gemeente in samenwerking 
met een brede werkgroep Rond de Dobbe met alle stakeholders (bewoners, ondernemers, 
maatschappelijke organisaties) een visie opstelt voor het Dobbegebied. Er worden ideeën 
opgehaald en verwerkt tot een visie. De visie wordt vervolgens ter besluitvorming voorgelegd 
aan het college en vervolgens de gemeenteraad. 

Een aantal kaders is richtinggevend bij de opstelling van de Visie. 
- Allereerst is het wensbeeld dat is vastgelegd in de Visie Binnenstad van toepassing: de 
Dobbe transformeren tot het culturele hart van de Stad. Een aantrekkelijk verblijfsgebied met 
horeca in een parkachtige setting. De zichtbaarheid van kunst en cultuur in het gebied draagt 
bij aan de vorming van het karakter. 
- Het vigerende bestemmingsplan. 
- Gemeentelijke beleidsnota’s zoals de parkeerverordening. 

b. Doel van de samenspraak 
Het doel van de samenspraak is om een gedragen visie te krijgen voor het Dobbe-gebied. 
De visie die in samenwerking met de brede werkgroep Rond de Dobbe wordt aangeboden 
aan het college van B&W, zal worden getoetst door de gemeente. 
De visie wordt uiteindelijk voorgelegd aan de gemeenteraad. 

c. Schaal waarop de samenspraak speelt 
De samenspraak speelt zich af op stadsniveau. Hierbij wordt opgemerkt dat direct 
omwonenden en andere directe stakeholders zoals ondernemers, maatschappelijke 
organisatie, culturele instellingen op het samenspraak niveau coproduceren actief kunnen 
bijdragen. Overige stakeholders zoals inwoners van Zoetermeer zullen worden 
geraadpleegd. 

d. Samenspraakgerechtigden 
De gemeente zal in samenwerking met de brede werkgroep Rond de Dobbe actief de 
samenwerking zoeken met alle stakeholders zoals bewoners, ondernemers, organisaties, 
etc. 

e. Niveau van samenspraak 
Het niveau van samenspraak is coproduceren voor de brede werkgroep en de 
samenwerking met direct omwonenden en andere directe stakeholders zoals ondernemers, 
maatschappelijke organisatie, culturele instellingen De visie zal vanuit het gebied door 
genoemden, in samenwerking met de gemeente worden opgesteld. Stadsbreed worden alle 
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inwoners en stakeholders betrokken op het samenspraakniveau raadplegen. De visie wordt 
vervolgens ter besluitvorming aan het college en de raad voorgelegd.

Resultaten samenspraak Rondom de Dobbe 
Coproductie brede werkgroep zomer 2016 – maart 2017
Het eerste deel van de samenspraak was het in coproductie opstellen van de conceptvisie 
Rond de Dobbe, met de brede werkgroep. Deze brede werkgroep is ontstaan tijdens de 
samenwerking bij Zondag in ’t Park. De groep bestaat uit bewoners, horeca ondernemers, 
kunstenaars, eigenaren, detailhandel ondernemers en maatschappelijke organisaties die 
allemaal actief zijn in en rondom het gebied. Met elkaar willen deze ervaringsdeskundigen 
zich actief inzetten voor het Dobbegebied. TERRA leidt de brede werkgroep en treed op als 
vertegenwoordiger. 

De werkgroep heeft haar eerste ideeën getoetst aan een grote groep Zoetermeerders, door 
participatie in de ‘Stadsambassade in ’t Park’. Vervolgens zijn nog meer ideeën opgehaald 
tijdens de winterfair en ook uit het samenspraaktraject van het evenementenbeleid is veel 
input voor het Dobbegebied gekomen. Met alle verzamelde ideeën en wensen is vervolgens 
de conceptvisie Centraal Park Zoetermeer opgesteld door de werkgroep. 

Raadplegen stadsbreed
De conceptvisie Centraal Park is in april 207 op verschillende manieren voorgelegd aan de 
stad:

Doe Mee platform
Op het Doe Mee platform is een enquête geplaatst met vragen over het Dobbegebied. De 
enquête is 191 keer ingevuld. De uitslagen van de enquête en alle gemaakte opmerkingen 
zijn te vinden in de bijlage. De belangrijkste bevindingen zijn als volgt:

- Op de vraag wat zou je willen doen in het Dobbegebied zijn de volgende zaken het 
meest gewenst: 

o Ontspannen in een groene omgeving 78%
o Kleinschalige festivals/ evenementen (zoals Zondag in ’t Park) 58%
o Wandelroute door het gebied 47%
o Pop up horeca 42%
o Muziekoptredens 44%
o Festival/ evenementen van grotere omvang (zoals 

Bevrijdingsfestival en Culinair) 40%

- Naar aanleiding van de vraag over Markt 10 worden veel opmerkingen gemaakt. Een 
prettige entree staat naar mening van veel geënquêteerde haakt op architectonische 
hoogbouw. Men vreest dat hoogbouw een unheimische plek creëert. Ook bestaat de 
angst dat dit een prestige project zal zijn, dat allen maar heel veel 
gemeenschapsgeld kost. Over een eventueel mooi toegankelijk dakterras is men wel 
enthousiast.

- De ambities van de deelgebieden die het meeste aanspreken zijn:
o Nicolaasplein: evenementen en themamarkten in een groene,

parkachtige omgeving 73%
o Markt: aantrekkelijk plein met meer water en groen 72%
o Marseillepad: parkachtige boulevard met ruimte voor 

lintvormige evenementen zoals een markt 66%



- Er bestaat spanning tussen mensen die veel activiteiten, evenementen en horeca 
willen hebben versus de omwonenden die veel geluidsoverlast ervaren. Onder 
andere door evenementen die gelijktijdig plaatsvinden, te harde (achtergrond)muziek, 
’s nachts afbouwen, geen goed meldpunt voor hun klachten, etc. 

- Qua horeca worden veel opmerkingen gemaakt in de sfeer van: kleinschalig, 
rondgang van eetplekjes, tijdelijke initiatieven en foodtrucks

You Mee app
Met de conceptvisie Centraal Park is meegedaan aan een pilot van de nieuwe samenspraak 
app YouMee. Via deze app hebben 149 deelnemers een korte enquête ingevuld. Helaas 
bleek de verwerking van de resultaten niet goed te zijn gelukt, waardoor alleen gebruik is 
gemaakt van de antwoorden op de open vragen. Een aantal uitkomsten per vraag:

1. Wat voor soort horeca wil je in het Dobbegebied?
- Cafe’s 
- Kiosk
- Pannenkoeken
- Goedkoper restaurant
- Tijdelijk en kleinschalig

2. Wil je motorrijtuigen toestaan in het Dobbegebied?
- Aangezien de bereikbaarheid van dit gebied in het algemeen dramatisch is zou ik 

zeker willen pleiten voor autoverkeer in dit gebied. Om nu in het Dobbegebied te 
komen met de auto wordt men gedwongen vanuit het zuiden of oosten te komen. De 
‘knip’ tussen de Du Meelaan en de Osylaan is een historische vergissing gebleken 
voor de toegankelijkheid van het gebied. Die moet opnieuw voor autoverkeer worden 
opengesteld. Zeker als er daadwerkelijk activiteiten en evenementen in het 
Dobbegebied plaatsvinden is een soepele aan- en afvoer van verkeer noodzakelijk.

- Een park met verkeer is geen park, dus absoluut GEEN auto, motor of bromverkeer 
(m.u.v. bestemmingsverkeer warenmarkt/evenementen) toestaan. In een park zit je 
op een kleed in het gras, op een bankje of een muurtje te kletsen met familie of 
vrienden. Autoverkeer is hinderlijk, zorgt voor geluidsoverlast, stank en vooral 
onveilige situaties (denk aan spelende kinderen) waarbij je de relaxte sfeer van een 
echt park kwijt bent. Willen mensen toch van a naar b zonder te willen lopen, zou je 
kunnen denken aan een soort fluisterboot met verschillende op- en afstapplekken 
langs Markt, Nicolaasplein, Buurtvaart (rondje Dorpsstraat)

- Niet alleen motorvoertuigen moeten uit het Dobbegebied worden geweerd. Ook het 
fietsen op voetpaden moet worden voorkomen. Is gewoon gevaarlijk

- Ja, men praat over rust het is niet dat er een snelweg o.i.d. Ligt. Overlast valt reuze 
mee. 

- Nee, alleen bestemmingsverkeer. De volledige omloop moet een wandelgebied zijn.

3. De gemeente wil op deze plek mooie hoogbouw met bijzondere architectuur laten 
bouwen, zodat een bijzondere entree van het stadscentrum ontstaat. Kun je je vinden 
in deze ambitie?



- Maak een veel bredere doorgang tussen plein en Markt en zorg aan beide kanten 
voor aantrekkelijke horeca, populaire winkelketens, het nieuwe museum of familie 
arcadehal plek van de stad. 

- Het mag best meer uitstraling hebben maar ben van mening dat dat ook niet de 
hoofdprijs kan en mag kosten.

- Huidige doorgang is soort tunnel

- Gebruik veel glas voor meer licht en sprekende kleuren!

- Als het maar geen tochtgat wordt. 

- Slecht idee om hoogbouw te plaatsen maximaal drie hoog. Geen prestige objecten 
vanuit gemeente

- Wel bijzonder maar dat hoeft niet per se hoog te zijn!

4. Wat zou jij graag willen doen in het Dobbegebied?

- Plek om te kunnen ontspannen bijvoorbeeld picknick in gras, af te spreken met 
vrienden om bij te praten. Graag een pad om de gehele Dobbe, om in de ochtend te 
joggen (absoluut geen honden uitlaatplek !!) En in de avond te slenteren/flaneren 
zoals op de Scheveningse boulevard. Leuke horeca langs het pad, kiosk voor kano- 
waterfietsverhuur. Ook in avond vermaak met straatartiesten, openlucht bios, kleine 
draaimolen en fonteintjes voor de kinderen of in winter een schaatsbaantje. Verder 
leuke en vrolijke verlichting en geen donkere hoekjes.

- Nu is het eigenlijk niet 'af'. Er is geen samenhang. Een leeg stuk tussen Dorpsstraat 
en Stadshart. Maak een verbinding met wandelpaden langs het water. Wat 
verschillende horeca (geen grote ketens) en winkeltjes. Open, veel groen. Zodat het 
aantrekkelijk wordt voor velen.

- Een plek waar gezinnen, jongeren en ouderen aan een strandje kunnen ontspannen 
met kleine horeca. Waar gedacht wordt aan mensen die in die omgeving wonen. Dus 
geen harde muziek, Zoetermeer is er voor iedereen

- Waterfietsjes en langzaamvarende motorbootjes huren. (Houd hierbij rekening met 
een stuk voor vissers).

- Aangewezen bbq en kampvuur plaatsen. 

- Gebied kan sowieso mooi wandelgebied zijn met evt. kunstexposities het hele jaar 
door.

5. Wat vind je van het huidige evenementen aanbod in het Dobbegebied?
- Te weinig, Kunnen we het water niet uitbreiden en dan ook activiteiten op het water 

houden?

- Teveel, ik geef niets om het Dobbegebied. Ik kom er nooit. Laten we geen geld 
verspillen aan het upgraden van de huidige toestand, maar het gewoon zo laten, of 
zelfs verminderen.



- Te weinig. Het zou leuker zijn om meer van het Dobbe gebied te maken. Er kan veel 
meer mee gebeuren, en dat hoeft niet ten koste te gaan van het milieu. Een park of 
strand zou erg leuk zijn, of iets doen met het water.

- Precies goed. De evenementen zijn prima zoals ze nu zijn. Het is ook gewoon een 
'woongebied'. Mensen willen echt niet elke dag een evenement met luide muziek en 
veel mensen in hun buurt

- En dan zijn er ook nog die zeggen dat ze niet wisten dat er zoveel te doen was bij de 
Dobbeplas, sorry hoor maar dan leef je toch in een keukenkastje.

- Te weinig. Er is ruimte voor meer iconische evenementen zoals Culinair Zoetermeer. 
Jammer voor de omwonende, maar je gaat zelf in het centrum /aan een marktplein 
wonen.

- Nee, een park moet rust en groen uitstralen.

Inloopbijeenkomsten
Op 7 en 14 april 2017 zijn twee inloopbijeenkomsten georganiseerd. De omwonenden van 
het Dobbegebied ontvingen een flyer met de uitnodiging hiervoor. Ook in de binnenstad-
nieuwsbrief is aandacht besteed aan de visie Dobbe en de inloopbijeenkomsten. Uiteindelijk 
zijn ongeveer 60 mensen naar de bijeenkomsten gekomen. De reacties in de gesprekken 
waren overwegend positief, maar men is wel bang voor nog meer overlast door activiteiten 
en evenementen. 

Een greep uit de gemaakte opmerkingen uit de reactieformulieren:

- Maak een geluidswal tussen Nicolaasplein bij de Dobbe-zijde, zodat het geluid niet 
over het water ketst.

- Het liefst willen we het groen om de plas uitbreiden en geen extra horeca om overlast 
te beperken. Mooie groene zone van stad naar dorp.

- Het is jammer dat mensen “vermaakt” moeten worden. Doe het zelf!

- In de loop van de jaren zijn er alsmaar meer evenementen rond en in het Dobbe-
gebied gekomen. Niets mis mee, we zitten tenslotte in het centrum van de Stad. Ons 
grote bezwaar is echter dat steeds meer evenementen (ook kleinschalige, zoals 
zondag in ’t park) steeds vaker vergezeld gaan met (kei)harde muziek! Zomers is er 
bijna ieder weekend herrie rondom het huid en na afloop de nodige troep (zwerf 
afval). Dit ervaren wij als zeer hinderlijk en ons woonplezier wordt hierdoor negatief 
beïnvloed. Kortom: de visie op het Dobbe-park kan goed uitpakken mits het echt 
kleinschalig blijft. De herrie/muziek echt verdwijnt cq zachter is en dat het het Dobbe-
gebied een park blijft waar je de rust kan opzoeken.

- Het ziet er leuk uit, ik hoop ook op activiteiten het hele jaar door!!

- Parkeerterrein Vuurtorenplein is essentieel voor Dobbegebied, Nicolaasplein, 
Palensteinpark en Dorpsstraat. Zeker omdat parkeerterrein zijn st. Nicolaasplein 
moeilijk bereikbaar is. Een groene parkeerplaats zou zeker niet misstaan. Dus 
probeer het vooral goed aan te laten sluiten op het pastoorsbos.



Aparte gesprekken stakeholders
Met een aantal stakeholders hebben aparte gesprekken plaatsgevonden. De betreffende 
stakeholders zijn: Bo & Ro, Storytellers, Floravontuur en ontwikkelaar Van Omme & De 
Groot. Alle genoemde partijen zijn positief over de nieuwe visie op het Dobbegebied. De 
meegegeven aandachtspunten zijn als volgt:

- Er wordt inmiddels al jaren gepraat over het gebied, het is tijd dat er nu actie wordt 
ondernomen.

- Zorg ervoor dat grote evenementen kunnen plaatsvinden in het gebied. Betrek de 
evenementenorganisatoren intensief in het ontwerptraject. 

- Goed dat het Nicolaasplein niet bebouwd wordt, zou eeuwig zonde zijn
- Het wordt lastig om een ontwikkeling te realiseren waarin alle wensen voor het 

Vuurtorenplein zijn opgenomen. 



Bijlage 1 You Mee app gemaakte opmerkingen 

1. Wat voor soort horeca wil je in het Dobbegebied?
Zowel restaurants als café’s,Een bowlingbaan of iets anders voor kinderen zo ook geweldig 
zijn!

Anders, namelijk...,Restaurans en cafe's zijn natuurlijk leuk, maar je moet ook iets hebben 
om mensen te laten komen... Denk aan een lazergame ruimte of een bowlingbaan.,2017-04-
06 12:07:14

Zowel restaurants als café’s,Een gezellig restaurant en café’s en een ijssalon (een Italiaanse 
ijssalon),2017-04-06 12:14:25

Zowel restaurants als café’s,Restauranten als vapiano en cafe's die over het water 
hangen.,2017-04-06 12:14:31

Ik wil geen horeca, Geldverspilling en verpest je uitzicht, neem gewoon je voedsel en 
duckies mee in je broodtrommel,2017-04-06 12:14:34

Zowel restaurants als café’s, ,2017-04-06 12:51:19

Zowel restaurants als café’s

Zowel restaurants als café’s,Graag rustige, niet te hippe, trendy, dure horeca, plek waar je 
rustig iets kleins kunt eten en koffie drinken.,2017-04-06 13:24:57

Café’s,Met de komst van Cadenza is het aanbod in restaurants in het centrum voldoende. 
Waar het echt aan ontbreekt in Zoetermeer zijn cafe's. Deze zijn momenteel op 1 hand te 
tellen. Graag meer cafe's in dit gebied, ook om het na etenstijd nog levendig te houden in het 
centrum. Speciaalbier cafe (liefst met eigen mini stadsbrouwerij) blues- jazzcafe of 
cocktailbar bijvoorbeeld. Langs de 'kade' van Marseillepad een oude garnalenkotter als 
pannenkoekenboot voor kids,2017-04-06 13:55:02

Zowel restaurants als café’s,-,2017-04-06 14:51:17

Anders, namelijk...,Ik zal rondom de dobbe meer grote evenementen willen zien zoals met 
kerst oud en nieuw en nog veel meer 

Zodat zoetermeer mee bruist!,2017-04-06 15:43:26

Anders, namelijk...,Een buitenbioscoop zou super gaaf zijn en lekker voor in de zomer, wat 
terrasjes en het is helemaal leuk :),2017-04-06 18:33:57

Zowel restaurants als café’s,Ik vind dat er wel genoeg horeca is, in het stadshart. Ik denk 
meer aan het steen weghalen en gras daarvoor in de plaats, het water verminderen tot het 
gebied te vullen met 'land' en een klein meertje in het midden met een steiger en een paar 
kleine rivierjes waar je in kunt varen. Over de riviertjes leuke bruggetjes en veel picknick 
tafeltjes en plek om te voetballen of andere spellen. Alleen toegankelijk voor fietsers en 
voetgangers. Er moet natuurlijk ook een fietsparkeer plek zijn.,2017-04-06 19:49:00

Anders, namelijk...,Kleine eettentjes: to go achtige dingen + foodtruckers enz. En dan 
gelegenheid bij dr dobbe om daar dat eten dan op te eten.,2017-04-06 21:00:55

Restaurants,Ik vind het een mooie plek voor een restaurant, maar er moeten niet te veel 
komen. ,2017-04-07 06:21:58



Zowel restaurants als café’s,Leuke en goede restaurants, maar ook cafeetjes waar je snel 
wat kan eten.,2017-04-07 10:17:57

Ik wil geen horeca,Een kiosk waar je tijdschriften kan halen of dmv een leen systeem. Of een 
heerlijke kop koffie ,2017-04-07 20:00:53

Ik wil geen horeca,Horeca genoeg, maak van het dobbe gebied meer een central park idee, 
stukje natuur in de stad waar je lekker relaxen, samenkomen. ,2017-04-08 07:16:37

Ik wil geen horeca,Het gebied is nu rustig, ik zie geen reden om het te ontwikkelen tot een 
gebied met meer onrust. In het stadshart is ruimte voor horeca.,2017-04-08 11:37:50

Zowel restaurants als café’s,Goed idee. Hier heb je weinig aan, maar dit is mijn 
voorkeur,2017-04-08 12:34:31

Zowel restaurants als café’s,Geen,2017-04-08 13:35:32

Kiosk,Snel en makkelijk! ,2017-04-08 14:52:12

Anders, namelijk...,Variatie in soort restaurants en van eenvoudig tot een goed niveau. 
Concept van market place zoals in Amerika sluit aan bij thema Centraal Park,2017-04-08 
15:25:39

Zowel restaurants als café’s,Ik zou het wel leuk vinden als er een soort plateau in het water 
komt waar je dan kan eten of een drankje drinken,2017-04-08 17:04:48

Anders, namelijk...,Foodtruckplaatsen met beperkte mogelijkheid terrasjes, kleinschalige 
horeca geen grote spelers, kiosken met verhuurmogelijkheid skelters of waterfietsen. Plek 
voor een gezellige markt (lint richting dorpsstraat),2017-04-09 08:46:54

Zowel restaurants als café’s,Restaurantjes waar je lekker op het terras kunt  zitten bij mooi 
weer en bij minder mooi weer even binnen kunt relaxen. Eenvoudig menu, hele dag 
geopend. Niet pas vanaf 17.00u. Kopje koffie met wat lekkers, ijsje, rustige muziek, krantje 
erbij. En in de avond lekker en betaalbaar menu om te eten. ,2017-04-09 09:00:33

Zowel restaurants als café’s,Een aantal kleine café’s en eetgelegenheden. Idd geen grote 
ketens. Met buitenruimte voor een terras. Verschillende keukens zodat er misschien een 
soort rondgang te maken is, zodat je overal wat kunt eten. Wel het water behouden, 
misschien nog wat extra groen toevoegen.,2017-04-09 16:38:41

Zowel restaurants als café’s,Geen grootschalige horeca maar tijdelijke initiatieven rondom 
thema's

Zowel restaurants als café’s,geen,2017-04-09 16:55:10

Ik wil geen horeca,Waar blijft de rustplek dan,2017-04-09 18:17:10

Zowel restaurants als café’s,Zoetermeer verdient een bruisend horeca en cultuurhart.,2017-
04-09 18:34:22

Zowel restaurants als café’s,X,2017-04-09 18:40:17

Zowel restaurants als café’s,In bet stadshart is er veel van het zelfde 



Een testaurant in het hogere segment zou een aanvulling zijn 

Zowel restaurants als café’s,Een beter uitgaansleven in zoetermeer,2017-04-09 19:52:19

Ik wil geen horeca,De meeste die horeca willen aan de dobbeplas wonen er niet.

Nou wij wel!

Zoals jullie zelf zeggen het is een heel mooi plekje zo tussen het stadscentrum en de 
dorpsstraat hou dat dan zo.

Er is genoeg horeca in het stadshart en dorpstraat deze hebben nu nog een boterham komt 
er nog meer bij dan wil ik het nog maar zien.

Wij hebben leuke evenementen voor de deur heel uniek hou dat zo en maak er iets moois 
van maar geen horeca A.U.B.,2017-04-09 19:53:22

Zowel restaurants als café’s,Genieten op een bourgondische menier!,2017-04-09 20:16:47

Anders, namelijk...,Pannekoekrestaurant. Laagdrempelig, terras gezelligheid. Geen 
avondhoreca na 2100 om de sereniteit ook beetje te bewaren. ,2017-04-09 23:00:07

Zowel restaurants als café’s,Ik wil soms lekker stappen en dan ga k naar een cafe ,2017-04-
10 07:17:49

Anders, namelijk...,Popup restaurants, foodtruck, kiosken, etc,2017-04-10 11:53:39

Zowel restaurants als café’s,Er is zowel veel horeca als café’snodig. Hiermee nodig je 
jongeren ook uit om er meer te zijn,2017-04-10 13:20:16

Zowel restaurants als café’s,.,2017-04-10 16:33:27

Anders, namelijk...,Hoger segment vertegenwoordigen. Dat mis ik in het Stadshart.,2017-04-
10 22:44:53

Anders, namelijk...,Een 'strandje' !,2017-04-10 23:45:27

Zowel restaurants als café’s,Er is te weinig geconcentreerd in zoetermeer op een wat groter 
oppervlak,2017-04-11 06:09:30

Restaurants,Café’s vinden hun plek op het Stadhuisplein en Cadenza. ,2017-04-11 09:15:35

Zowel restaurants als café’s,Wel variÃ«rende horecagelegenheden.

Ik wil geen horeca,Al genoeg in stadshart,2017-04-11 10:56:34

Anders, namelijk...,Restaurants , cafe , kleine theaters: muziek, dans, poppetheater, comedy 
etc.,2017-04-11 11:18:15

Café’s,Gezellige plekken waar gezinnen, jongeren en ouderen kunnen ontspannen aan een 
strandje met een drankje en gezellige achtergrond  muziek.,2017-04-11 11:29:52



Zowel restaurants als café’s,Bo&ro vind ik ook een onwijs leuke plek hebben. Zou het leuk 
vinden als er ook iets goedkoops daar plaats krijgt.,2017-04-11 11:41:22

Zowel restaurants als café’s,Rustige, groene (tuin)horecagelegenheden. Misschien een 
terras op het water!,2017-04-11 16:36:48

Zowel restaurants als café’s,Gezelligheid. En een gezellige loop tussen dorp en stadshart. 
,2017-04-11 18:17:36

Zowel restaurants als café’s,Horeca zorgt voor mensen, de mensen genieten, genieten is 
geld uitgeven. ,2017-04-11 19:14:35

Zowel restaurants als café’s,Geen toelichting,2017-04-11 20:19:03

Zowel restaurants als café’s,-,2017-04-11 20:30:41

Anders, namelijk...,Graag een groene parkachtige en duurzame horeca-gelegenheid. Maar 
bewaar de ruimte. Houd plaats voor groen en kunst en ruimte op deze plek.,2017-04-11 
22:28:09

Zowel restaurants als café’s,.,2017-04-12 05:42:32

Zowel restaurants als café’s,Het liefst zou ik tevens goedkope afhaal/fastfood zaken zien, 
waar tevens semigezonde opties te vinden zijn. Denk in lijn met de easywok, 
subway...,2017-04-12 08:05:18

Zowel restaurants als café’s,De afwisseling zorgt voor een gezellig en levendig centrum waar 
het leuk is om wat te gaan drinken. Nu is er weinig keus tussen de verschillende 
café’ss..,2017-04-12 08:09:22

Zowel restaurants als café’s,Geen toelichting ,2017-04-12 09:02:29

Restaurants,Door de open vlakte en doordat water geluid draagt kan je makkelijk overlast 
krijgen van cafe's,2017-04-12 09:40:04

Zowel restaurants als café’s,Nee,2017-04-12 09:55:37

Zowel restaurants als café’s,Keuze en variatie is belangrijk,2017-04-12 10:17:17

Kiosk,meer leven verleng centrum hier naar toe,2017-04-12 11:03:58

Zowel restaurants als café’s,

Zowel restaurants als café’s,Wat een goed initiatief,2017-04-12 13:38:10

Ik wil geen horeca,Er is al een prima restaurant Bo & Ro aan de Dobbeplas en dat is voor 
mijn man en mij meer dan voldoende! En verder is er al genoeg horeca in het centrum van 
Zoetermeer! En er komt qua planning nog een 5-tal horeca bij in het centrum.  Al het geluid 
via de Dobbeplas wordt extra versterkt. Het geluid draagt als tegen glas. Dus met alle 
evenementen -waar al een toename in is gekomen-, die veelal wordt ondersteund door 
muziek, willen wij als bewoners ook eens gewoon rust. ,2017-04-12 19:51:14

Zowel restaurants als café’s,Ik denk dat horeca mensen trekt.,2017-04-12 20:57:44



Anders, namelijk...,Nog een vestiging van 2theLoo. Oftewel een openbaar toilet zoals bij 
Albert Heijn XL.,2017-04-13 10:28:51

Anders, namelijk...,Leuke coffeeshop, aangezien de gemeente nog steeds geen duidelijkheid 
heeft voor de huidige kan er mooi een lastige knoop doorgehakt worden. Na tientallen jaren 
eindelijk eens dat alleen recht opheffen. Dat is niet meer van deze tijd. ,2017-04-13 14:10:28

Zowel restaurants als café’s,Het is prettiger dat jij altijd de keus kan maken en niet de stad 
waar je woont,2017-04-13 14:35:27

Zowel restaurants als café’s,Lekker divers.,2017-04-13 16:43:56

Zowel restaurants als café’s,Bruisend centrum ,2017-04-13 21:05:51

Zowel restaurants als café’s,Dpor café’sen restaurants heb je de hele avond plezier. Bet 
maakt de overstap tussen de dorpstraat en het stafshart kleiner.,2017-04-13 22:01:52

Anders, namelijk...,Er zijn momenteel al 2 horeca gelegenheden gevestigd aan en bij de 
Dobbe, namelijk Café’s Lautrec en Bo&Ro! Restaurants zijn er meer dan genoeg in de 
directe omgeving. ,2017-04-13 23:43:09

Zowel restaurants als café’s,Ik wil kunnen kiezen waar ik heen ga. Ligt er aan waar ik zin in 
heb.,2017-04-14 20:05:46

Zowel restaurants als café’s,Diversiteit geeft een keuzemogelijkheid en is ook goed voor de 
lokale economie!,2017-04-14 20:56:16

Zowel restaurants als café’s,IJscokar of ijssalon bij de vijver,2017-04-17 16:48:55



2. Wil je motorrijtuigen toestaan in het Dobbegebied?

Ja, dan kunnnen we lekker alles asfalteren...

Nee, natuurlijk niet!!!,2017-04-07 12:02:30

Nee, dit omdat we ook stukken groen hebben en dat dan weg zal moeten voor 
motorvoertuigen.,2017-04-07 12:05:37

Ja want anders kunnen er alsnog minder mensen komen en er moet juist meer publiek op af 
komen en niet juist mensen verjagen,2017-04-07 16:33:02

Nee!!,2017-04-07 18:11:16

Aangezien de bereikbaarheid van dit gebied in het algemeen dramatisch is zou ik zeker 
willen pleiten voor autoverkeer in dit gebied. Om nu in het Dobbegebied te komen met de 
auto wordt men gedwongen vanuit het zuiden of oosten te komen. De 'knip' tussen de Du 
Meelaan en de Osylaan is een historische vergissing gebleken voor de toegankelijkheid van 
het gebied. Die moet opnieuw voor autoverkeer worden opengesteld. Zeker als er 
daadwerkelijk activiteiten en evenementen in het Dobbegebied plaatsvinden is een soepele 
aan- en afvoer van verkeer noodzakelijk. ,2017-04-08 07:37:13

Ja,2017-04-08 10:00:13

Een park met verkeer is geen park, dus absoluut GEEN auto, motor of bromverkeer (m.u.v. 
bestemmingsverkeer warenmarkt/evenementen) toestaan. In een park zit je op een kleed in 
het gras, op een bankje of een muurtje te kletsen met familie of vrienden. Autoverkeer is 
hinderlijk, zorgt voor geluidsoverlast, stank en vooral onveilige situaties (denk aan spelende 
kinderen) waarbij je de relaxte sfeer van een echt park kwijt bent. Willen mensen toch van a 
naar b zonder te willen lopen, zou je kunnen denken aan een soort fluisterboot met 
verschillende op- en afstapplekken langs Markt, Nicolaasplein, Buurtvaart (rondje 
Dorpsstraat) ,2017-04-08 11:31:06

Niet meer dan nu al toegestaan is. Het is een gebied dat rust bied in een drukke stad, dat 
zou ik vooral zo houden.,2017-04-08 11:38:44

Nee  maak er een gezellige 'binnenstad' van om te in alle rust te kunnen wandelen, 
shoppen en te ontspannen. Dat zou de uitstraling van Zoetermeer enorm kunnen 
verbeteren.,2017-04-08 12:37:34

Nee te veel overlast ,2017-04-08 13:34:07

Nee, wandelgebied! ,2017-04-08 14:52:42

Niet alleen motorvoertuigen moeten uit het Dobbegebied worden geweerd. Ook het fietsen 
op voetpaden moet worden voorkomen. Is gewoon gevaarlijk.,2017-04-08 22:44:00

Onder de markt een mooie parkeergarage! Met een goede toegang tot foodtruck plaats. 
Verder autovrij/motorvrij. Moet een plek worden om te relaxen,2017-04-09 08:49:23

Graag motor- en bromfietsvrij. Houdt het geluid van dit soort vervoersmiddelen 
beperkt.,2017-04-09 16:40:34

Natuurlijk,2017-04-09 18:15:29



Ja, wel voor de wegen rondom het winkelgebied. Winkel straten zelf mogen autovrij,2017-04-
09 18:41:28

Nee Lekker rust houden ,2017-04-09 19:11:01

Ja natuurlijk. Ik woon er binnenin en ga geen kilometer naar m'n auto lopen. 

Onzinidee.,2017-04-09 20:18:27

Nee geen motorvoertuigen in het gebied,2017-04-09 20:50:54

Nee, maak er een stadsoase van met kwalitatieve horeca. Geen ketens, geen patatkramen, 
geen mcdonalds en zo. Maar meer goede zaken als Bo & Ro

,2017-04-09 23:05:50

Zolang ze zich een beetje gedragen en iedereen voorrang op de auto's heeft, is het 
prima.,2017-04-10 07:51:11

Nee, een park moet rust en groen uitstralen,2017-04-10 11:55:56

Ja,2017-04-10 13:20:38

Ja,2017-04-10 16:31:29

Nee,2017-04-10 21:14:11

Nee natuurlijk niet!,2017-04-10 22:45:40

Nee !!,2017-04-10 23:46:38

Geen motorvoertuigen toestaan, op bestemmingsverker na,2017-04-11 05:44:21

Nee, alleen bestemmingsverkeer. De volledige omloop moet een wandelgebied zijn. ,2017-
04-11 09:16:29

Ja, men praat over rust het is niet dat er een snelweg o.i.d. Ligt. Overlast valt reuze mee. 

,2017-04-11 09:37:12

Absoluut niet,2017-04-11 11:06:49

Nee, laat het Dobbegebied het centrale onmoetings en recreatie gebied van de stad worden 
( alleen uitzondering voor invaliden.,2017-04-11 11:20:54

Dit zou een centraal punt moeten zijn voor ontspanning in de stad. Bestemmingsverkeeer is 
logisch maar de rest heeft hier niks te zoeken. Hier en daar zal er wel nagedacht en 
geÃ¯nvesteerd moeten worden in een herontwikkeling van voornamelijk 
verkeerskruispunten. De kades rond het dobbe zouden moeten veranderen, geen harde 
kades maar natuurlijk verloop. Meer gras, dat nodigt uit voor kinderen om te spelen en voor 
volwassenen om te ontspannen in de zon. Daarnaast serieus investeren in zondag in het 
park, dit is een prachtig gratis evenement waarbij natuur ontspanning kunst cultuur 
samenkomen. ,2017-04-11 19:09:56



Nee, naast foodtrucks.,2017-04-11 19:35:35

Nee

,2017-04-12 07:54:03

Auto & motorvrij. Doch parkeeroptie zoals nu behouden. Tevens, de bussluis die nu 
voorkomt dat men vanaf de griekenlandlaan/bordeauxstraat naar het van doornenplantsoen 
kan rijden graag weg. Of hier een alternatieve overgang voor maken ter hoogte van de 
huidige fietsbrug. Dit mag vol met drempels e.d. gezien het fietsgebied. Maar de huidige 
omweg die gereden moet worden is zeer frustrerend en milieuonvriendelijk.,2017-04-12 
08:12:25

Nee.,2017-04-12 09:02:51

In het huidige dobbegebied zoals dat nu omlijnd aangegeven is zijn nauwelijks wegen waar 
gemotoriseerd verkeer voor mogelijke overlast zorgt. De enige weg waar gemotoriseerd 
verkeer en fietsers en wandelaars bij elkaar komen is de dorpsstraat. Maar dat is ook niet 
echt een doorgaande weg en het verkeer is zeer beperkt. Kortom, geen noodzaak om dit te 
veranderen.,2017-04-12 09:37:36

nee,2017-04-12 11:02:08

Alleen bestemmingsverkeer,2017-04-12 13:40:45

Nee  absoluut niet. 

Ook hiervoor geldt dat het geluid via de Dobbeplas wordt versterkt. Het geluid draagt als 
tegen glas en gaat als een trechter omhoog.,2017-04-12 18:41:31

Nee lijkt mij niet nodig,2017-04-13 21:07:07

Nee zeker niet,2017-04-13 21:40:52

Nee,2017-04-13 22:03:57

Nee, maak er een groene parkachtige zone van waar wel diverse activiteiten en festivals 
plaats kunnen vinden.,2017-04-13 23:20:14

In plaats van ons druk te maken over motorrijtuigen, laten we ons druk maken over de 
fietsers! Op de parkeerplaats van het vuurtorenplein ontstaan dagelijks levensgevaarlijke 
situaties! Fietsers komen over de nieuwe brug, over de parkeerplaats! Een parkeerplaats is 
geen plek waar fietsers zich moeten bevinden! Motorrijtuigen brengen totaal geen overlast in 
dit gebied op het moment dus waarom zou daar iets aan veranderd moeten worden? ,2017-
04-13 23:37:20

Nee,2017-04-14 10:14:47

Alleen voor bewoners. Ik woon op de leidsewallen en ik maak me hier erg zorgen over. 
Geregeld komt het voor dat wij onze auto niet kwijt kunnen bij ons in de buurt. Vooral op 
dagen van evenementen, zaterdagen en de avonden van donderdag t/m zondag i.v.m. 
Mensen die uit eten gaan. Wij hebben een parkeerontheffing maar geen eigen plek. Wij 
zouden heel graag plekken willen voor bewoners, zodat wij ook de auto kwijt kunnen. ,2017-
04-14 13:11:27



Nee, geen motorvoertuigen toestaan! (Behalve voor direct omwonenden, maar die kunnen 
bij huis parkeren). Mooi wandel- en fietsgebied laten zijn. Liefst ook geen scooters e.d.,2017-
04-14 20:52:55



3. De gemeente wil op deze plek mooie hoogbouw met bijzondere architectuur laten 
bouwen, zodat een bijzondere entree van het stadscentrum ontstaat. Kun je je vinden 
in deze ambitie?

Ik zie niet in waarom de huidige situatie zou moeten veranderen.,2017-04-08 12:43:22

Dat Zuidwaarts is nooit een aantrekkelijke route geweest tussen Stadhuisplein en Markt. Een 
smal, donker en tochtige doorgang met aan beide kanten geen grote trekkers (geen horeca 
of populaire winkelketen). Maak een veel bredere doorgang tussen plein en Markt en zorg 
aan beide kanten voor aantrekkelijke horeca, populaire winkelketens, het nieuwe museum of 
familie arcadehal (GameState),2017-04-08 13:59:58

Waarom moet het een hoog gebouw worden? Je kan beter opvallen door smaakvol te zijn 
zeker als je mensen wilt verwelkomen! (En niet imponeren),2017-04-08 17:08:05

Het mag best meer uitstraling hebben maar ben van mening dat dat ook niet de hoofdprijs 
kan en mag kosten. De doorgang van dobbegebied naar stadscentrum moet vloeiender, 
meer open en veiliger. Fietsers en voetgangers  komen nu te veel op elkaars pad.,2017-04-
09 08:42:17

Maak het idd opener en minder donker. Nu is het een soort tunnel. Er is niks te beleven. 
Zorg voor kleine winkeltjes met verschillend aanbod, geen grote ketens. En dus vooral open, 
open en licht. Absoluut geen groot gebouw. Daarvan hebben we er al genoeg hier.,2017-04-
09 17:02:14

Nee, dit worden te dure flats. Ouderen willen daar niet wonen en voor jongeren te duur,2017-
04-09 18:11:56

Een open brede doorgang. Met aantrekkelijke kleinere winkeltjes. Geen grote ketens. 
Zodanig dat men als het ware van het ene naar het andere geboed toe gezogen 
wordt.,2017-04-09 18:21:40

Ja is een goed idee het is het gezicht van het stadshart ,2017-04-09 20:58:31

Als het maar geen tochtgat wordt. Doe maar maar wat Las Vegas stijl (led verlichting in een 
mooi plafond). Reclamezuilen aan de buitenkant voor de avonduren die overdag kantelen 
voor zonnepanelen.  Ook nog eens duurzaam. ,2017-04-10 00:46:55

De entree is het viste kaartje van het stadscentrum.

Gebruik veel glas voor meer licht en sprekende kleuren!

,2017-04-10 13:51:11

Absoluut geen hoogbouw, maak er een mooie open doorgang van met winkeltjes en horeca. 
Goede verlichting in donker. Hoogbouw neemt ook teveel zon weg voor de laagbouw in de 
directe omgeving.,2017-04-10 21:41:47

Slecht idee om hoogbouw te plaatsen maximaal drie hoog. Geen prestige objecten vanuit 
gemeente.,2017-04-10 22:47:07

een groot gebouw plaatsen zal een hoop geld kosten en ik denk niet dat dit de taak van 
zoetermeer is. Maak de doorgang functioneel door bijvoorbeeld winkeltjes, goedkope 
starterswoninge,2017-04-11 07:45:55



Ja, het is noodzakelijk om de entree naar het Stadshart goed vorm te geven en een brug te 
slaan naar het Dobbegebied. ,2017-04-11 09:17:31

Nee, zonde van het geld. Dat geld kan beter gestopt worden in nieuwe voorzieningen in en 
rondom het stadshart

,2017-04-11 09:38:32

Hoog waardige architectuur : Ja!

Hoogbouw? NEE! 

In iedergeval niet hoger dan 6 etages. Steden als Parijs zijn vooral zo aantrekkelijk omdat 
echte hoogbouw ontbreekt. Hoogbouw werkt onheimisch en is een verspilling van ruimte: 
zware grote voet in combinatie met veel ruimte voor voorzieningen als liften.

Een bijzonder opvallend gebouw is een goed idee , een toren voor de valken die er al zitten. 
En door gaan met het natuur bevorderende bouwbeleid. : hoog bouw tot het uiterste 
minimum beperken,2017-04-11 11:27:43

Graag een mooi klassiek gebouw en niet  een uit witte steen opgetrokken gebouw waar het 
dobbeplein mee vol staat. Met regenachtig weer worden de witte gebouwen enorm saai. 
,2017-04-11 18:20:11

Nee:

Voorstel:

Zet een wedstrijd uit voor een toegangspoortje van 7 meter breed en 5 meter hoog met een 
minimale doorgang van x bij x voor nood en vrachtvervoer. Kies hier 3 betaalbare en mooie 
opties uit, laat er een stemming vanuit de inwoners van zoetermeer op los, en beloon de 
winnende ontwerper met de benoeming van de poort en â‚¬1.000,-.

  

Voorstel 2:   

Dakterras met een dakpark. Vooruitstrevend, duurzaam en groen in de stad. Leuk uitzicht en 
een geweldige eyecatcher en aantrekkingskracht voor de stad.

,2017-04-12 08:28:54

Ik vind dit geen goed plan. Mijn man en ik hebben de foto's gezien bij Terra Art afgelopen 
vrijdag, maar we vinden het afgrijselijk het hoge gebouw.Weer zo'n prestieus 
gebouw....,2017-04-12 18:56:56

Voor mij lijkt dit niet nodig.mensen van buiten Zoetermeer komen meestal via andere 
ingangen het stadshart binnen. Alleen bewoners gaan zo naar het stadshart. En voor 
bewoners kan dat geld beter in andere projecten worden geinvesteerd op wijkniveau.,2017-
04-14 13:17:11

Wel bijzonder maar dat hoeft niet per se hoog te zijn! Liever niet hoog, dus.,2017-04-14 
20:55:03



4. Wat zou jij graag willen doen in het Dobbegebied?

Plek om te kunnen ontspannen bijvoorbeeld picknick in gras, af te spreken met vrienden om 
bij te praten. Graag een pad om de gehele Dobbe, om in de ochtend te joggen (absoluut 
geen honden uitlaatplek !!) En in de avond te slenteren/flaneren zoals op de Scheveningse 
boulevard. Leuke horeca langs het pad, kiosk voor kano- waterfietsverhuur. Ook in avond 
vermaak met straatartiesten, openlucht bios, kleine draaimolen en fonteintjes voor de 
kinderen of in winter een schaatsbaantje. Verder leuke en vrolijke verlichting en geen 
donkere hoekjes ,2017-04-09 13:38:18

Nu is het eigenlijk niet 'af'. Er is geen samenhang. Een leeg stuk tussen dorpsstraat en 
stadshart. Maak een verbinding met wandelpaden langs het water. Wat verschillende horeca 
(geen grote ketens) en winkeltjes. Open, veel groen. Zodat het aantrekkelijk wordt voor 
velen.,2017-04-09 17:06:48

Nu is het eigenlijk niet 'af'. Er is geen samenhang. Een leeg stuk tussen dorpsstraat en 
stadshart. Maak een verbinding met wandelpaden langs het water. Wat verschillende horeca 
(geen grote ketens) en winkeltjes. Open, veel groen. Zodat het aantrekkelijk wordt voor 
velen. En de evenementen behouden die er nu worden gehouden.,2017-04-09 17:08:50

Het parkeerterrein weg of een parkeergarage maken van het stadhuisgedeelte wat gesloopt 
gaat worden met gratis parkeermogelijkheid.... Trekt ook weer mensen naar evenementen.... 
en maak de uitstraling 'groen' die vloeiend overloopt naar het huidige parkeerterrein. Maak 
hiervan ook een groene uitstraling waar je lekker kunt relaxen, genieten van de omgeving en 
van wisselende kunst en een mooi plekje waar je lekker een kopje thee/koffie kunr drinken 
en snel/goedkoop iets kunt  eten. Maak de inrichting demontabel zodat je dit genakkelijk, bij 
het houden van evenementen, kunt weghalen en/of verwijderen..... Wellicht is het ook een 
idee om de uitstraling van de omliggende flats aan het Marktplein in de groene uitstraling 
mee te nemen....,2017-04-09 17:54:33

Rustplaats en groen in het centrum,2017-04-09 18:18:04

Groen, horica, openlucht bbq, activiteiten ,2017-04-09 20:01:11

Een speeltuin voor de kleintjes met een klein glijbaantje en kinderschommels met een 
stoeltje waar de kleintjes in kunnen zitten. En wipkippen of van die wipauto's ,2017-04-09 
20:55:36

Lekker op terrasjes zitten ,2017-04-10 13:21:03

Terrasje, bewegen, ontspannen met muziek.,2017-04-10 22:48:03

Terrassen en verlichting 'savonds op het dobbeeiland. Nu een donker gat met mensen die 
op banken hangen en slapen,2017-04-11 08:54:19

Het eiland uitbreiden en daar evenementen houden.  Het park asn de kant van dd kerk beter 
beplanten want dat mag de naam park niet dragen zoals het er nu uig ziet,2017-04-11 
11:09:09

Openlucht theater, festivals, muziek, kunst en waterspeeltuin met picknick / kleine horeca.

Vergeet de openbare toiletten alstublieft niet : daar is een chronisch te kort aan !!,2017-04-11 
11:31:11



Een plek waar gezinnen, jongeren en ouderen aan een strandje kunnen ontspannen met 
klieine horeca. Waar gedacht wordt aan mensen die in die omgeving wonen. Dus geen 
harde muziek, Zoetermeer is er voor iedereen!,2017-04-11 11:36:26

Maak er een paar leuke horeca gelegenheden, gezellig aan het water.

Met leuke speeltoestellen in de buurt voor de kinderen zodat jong en oud samen kunnen 
genieten van dit mooie stukje zoetermeer. Maak er wat wandelpaden bij zodat het stadshart 
weer meer in verbinding staat met de dorpsstraat, natuurlijk is het fijn om er evenementen te 
organiseren maar vaak is het terrein (marktplein) waar het nu georganiseert word te klein 
voor het grote zoetermeer, waardoor er bijvoorbeeld met bevrijdingsfeest of andere druk 
bezochten feesten te weinig ruimte is voor alle bezoekers en mensen nu helaas weer naar 
huis moeten gaan, omdat het terrein vol is.,2017-04-12 06:12:09

Waterfietsjes en langzaamvarende motorbootjes huren. (Houd hierbij rekening met een stuk 
voor vissers).

Aangewezen bbq en kampvuur plaatsen. 

Verder is een voorbeeld te nemen aan het recreatiegebied vlietland.,2017-04-12 08:19:58

Watersport zonder motor,2017-04-12 13:41:55

Gewoon genieten van de rust en het uitzicht! En wandelen in de omgeving.,2017-04-12 
18:42:14

Een vissteiger,2017-04-12 21:30:10

Ontspannen! Eten, drinken, lezen en van de natuur genieten. Mag best iets 
rumoriger/gezelliger dan dat het nu is.,2017-04-13 11:44:40

Horeca is er, namelijk Café’s Lautrec en Bo&Ro! Meer is absoluut niet nodig! Gezelligheid 
moet centraal staan en daar wordt al aan gewerkt.,2017-04-13 23:39:42

Horeca is er, namelijk Café’s Lautrec en Bo&Ro! Meer is absoluut niet nodig! Gezelligheid 
moet centraal staan en daar wordt al aan gewerkt.,2017-04-13 23:39:42

Ontslannen in een groene omgeving, speelruimtenvoor kinderen (!!!), kleinschalinge 
evenementen, Wandelroute, Vissteiger. ,2017-04-14 13:21:56

Pop-up horeca

Speelruimte voor kinderen

Lifestyle markten

Theatervertoningen

Festivals/evenementen

Deze activiteiten zijn vnl aan voorjaar- en zomerseizoen gebonden.



Gebied kan sowieso mooi wandelgebied zijn met evt. kunstexposities het hele jaar 
door.,2017-04-14 21:13:24



5. Wat vind je van het huidige evenementen aanbod in het Dobbegebied?

Te weinig,Voor zover ik weet gebeurt er alleen wat tijdens koningsdag en anders wordt er 
niet genoeg voor geadverteerd.,2017-04-05 08:35:32

Teveel,Het geld kunnen we beter gebruiken... Want er is ook een kans dat als nog niemand 
naar de dobbe komt als hij gerenoveerd is! ,2017-04-05 09:31:48

Precies goed,Ik ben van mening dat cultuur in het gemeente gebied zoetermeer te weinig 
aandacht krijgt! Daarom vind ik dit een goed idee, voornamelijk omdat ook jongeren hun 
mening kunnen geven! ,2017-04-05 09:32:26

Te weinig,Kunnen we het water niet uitbreiden en dan ook activiteiten op het water 
houden?,2017-04-05 09:39:19

Te weinig,Er moet meer te doen zijn voor alle leeftijden

Zoals een super grote kabelbaan die dan vanaf dat eiland naar het vaste land gaat.,2017-04-
05 09:45:52

Te weinig,Als er meer kan dan is leuk,2017-04-05 09:45:54

Te weinig,Een sport gebied zou geweldig zijn,2017-04-05 09:46:24

Te weinig,nee,2017-04-05 09:46:55

Te weinig,Het lijkt mij leuk als er meer groen komt dan ziet het er natuurlijker uit,2017-04-05 
09:47:05

Te weinig,Te weinig leuke dingen....,2017-04-05 09:47:19

Te weinig,misschien een ijszaak

,2017-04-05 09:47:22

Te weinig,Omdat er te weinig gebeurt,2017-04-05 09:47:34

Te weinig,Ik vind dat ze meerder teletubie heuvels( die ronde plateaus)  in het water moeten 
plaatsen ,2017-04-05 09:47:45

Te weinig,Mag wel meer,2017-04-05 09:47:54

Te weinig,Ik zou het leuk vinden als er meer mini eilandjes kunnen komen,2017-04-05 
09:47:56

Te weinig,Misschien is het leuk om een drive-in te maken. Zodat mensen lekker op de dobbe 
kunnen luieren in hun bootje terwijl ze een film kijken.. DAN WORDT HET EEN DRIJF-
IN,2017-04-05 09:48:41

Teveel,Ik geef niets om het Dobbegebied. Ik kom er nooit. Laten we geen geld verspillen aan 
het upgraden van de huidige toestand, maar het gewoon zo laten, of zelfs verminderen. 
,2017-04-05 09:48:49

Te weinig,Er moeten teketubbieheuvels in het water,2017-04-05 09:49:04



Te weinig,Het zou leuker zijn om meer van het Dobbe gebied te maken. Er kan veel meer 
mee gebeuren, en dat hoeft niet ten koste te gaan van het milieu. Een park of strand zou erg 
leuk zijn, of iets doen met het water. ,2017-04-05 09:49:43

Precies goed,Er moet meer recreatie komen ,2017-04-05 09:50:14

Te weinig,Drive-in bioscoop is wel cool en meer terrasjes,2017-04-05 09:50:19

Te weinig,Ik denk dat er meer van gemaakt zou kunnen worden met meer activiteiten,2017-
04-05 09:50:40

Te weinig,Graag meer foodfestvals, maar zonder die rotmuntjes,2017-04-06 13:27:00

Te weinig,Van alle evenementen in dit gebied weet enkel het Bevrijdingsfestival de complete 
Markt vol te krijgen. Een Historisch Festival is ieder jaar herhaling met riddergevecht, 
roofvogelshow en musical op water. Het is het allemaal net niet en dat zie je aan de 
bezoekersaantallen. Buitenbios met drijf-in op water is inderdaad al in andere steden 
succesvol. Kermis mag wat mij betreft terug naar het centrum worden gehaald. Leuk als lint 
langs Marseillepad, op de eilanden en Nicolaasplein. ,2017-04-06 14:09:19

Te weinig,Meer grote evenemeten rondom de dobbe.

Zodat er meer aanspraak is met bewoners uit zmeer en verschillende doelgroepen !,2017-
04-06 15:47:13

Te weinig,Er zijn veel te weinig evenementen voor jongeren. Er zouden meer festivals etc . 
moeten komen.,2017-04-07 10:19:34

Teveel,Houd het als rustgebied waar mensen kunnen ontspannen zonder extra 
gebeuren.,2017-04-08 11:39:59

Precies goed,Prima.,2017-04-08 12:38:41

Te weinig,Er mogen wel wat meer evenementen komen zodat zoetermeer nog bruisender 
wordt ,2017-04-08 13:32:57

Te weinig,Ik hoor eigenlijk bijna nooit over een activiteit in het dobbe gebied dus ik ga er ook 
niet zo vaak heen. Het enige wat ik weet wat daar te doen is is de markt die er elke week 
staat. ,2017-04-08 15:08:39

Te weinig,Een idee om er anders te recreÃ«ren... gras, relax, waterfietsen, stadsstrand. 
Foodtruck en fashiontruck plekken.  Kleine café’s met terrasje voor de niet grote maar oh zo 
nodige kleine horeca ondernemers. De mogelijkheid om gras te bedekken voor een paar van 
de nu al georganiseerde festivals.,2017-04-09 08:34:41

Precies goed,De evenementen zijn prima zoals ze nu zijn. Het is ook gewoon een 
'woongebied'. Mensen willen echt niet elke dag een evenement met luide muziek en veel 
mensen in hun buurt.,2017-04-09 17:11:29

Teveel,Dat historisch Zoetermeer is elk jaar hetzelfde, slecht georganiseerd. Niet om aan te 
zien. Andere evenementen van betere kwaliteit.,2017-04-09 18:20:58

Precies goed,Ik zou alleen meer grote evenementen willen,2017-04-09 19:58:53



Te weinig,Er is al een leuk aanbod van activiteiten maar misschien nog wat meer  
verschillende activiteiten. ,2017-04-09 20:57:57

Te weinig,Te weinig feesten,2017-04-10 07:18:33

Te weinig,Meer gezellige markten.,2017-04-10 10:46:52

Te weinig,Ik zou wel meer willen doen en zie ,2017-04-10 13:21:28

Precies goed,Ik word gek bij de gedachten dat er in onze mooie gebied dadelijk van alles 
gaat gebeuren de niet omwonende zouden willen.

Zoals een strand, nou we hebben het noord A.

En dan van die mensen die zeggen dat culinair niet leuk is te veel muziek blijf lekker thuis

En dan zijn er ook nog die zeggen dat ze niet wisten dat er zoveel te doen was bij de 
dobbeplas, sorry hoor maar dan leef je toch in een keukenkastje,2017-04-10 21:35:55

Te weinig,Meer muziek en bewegen, rommel markten bloemenmarkt of speciale verkopen 
en demonstraties. Ambachten oude auto's oogstfeest dat soort zaken als 
moonlightshoppen.,2017-04-10 22:49:57

Te weinig,Prachtige lokatie om meer evenementen te organiseren.,2017-04-11 08:27:39

Te weinig,Evenementen als bevrijdingsfestival trekken mijn aandacht. Zulke evenementen 
zouden best vaker in zoetermeer mogen plaats vinden,2017-04-11 11:44:00

Te weinig,Er mag wel wat meer georganiseerd worden/te beleven zijn. Origaniseer wekelijks 
meer activiteiten,2017-04-12 06:04:10

Te weinig,Meer evenementen zorgen voor meer levendigheid,2017-04-12 09:32:48

Te weinig,Nee,2017-04-12 09:57:35

Te weinig,Er moeten meer gevarieerde evenementen komen voor jong en oud, met muziek 
en vooral gezelligheid, zodat langslopende mensen blijven hangen en het gezelliger 
wordt,2017-04-12 10:20:56

Te weinig,meer uit omgeving silverdome naar dobbe halen,2017-04-12 11:03:00

Teveel,Er zijn veel te veel evenenenten, die ook nog eens of alleen muziekfestivals zijn, of 
ze worden ondersteund door muziek.

Culinair streeft zijn doel voorbij en het is gewoon een muziekfestival geworden waar men wat 
kan eten Maar het eten is niet onder het genot van achtergrondmuziek, want je kan niet net 
elkaar praten tijdens het eten. Daarnaast staan er ruim een week aggregaten dag en nacht 
te draaien en ze stinken ook nog eens. Je kan als omwonenden  niet op je  balkon zitten met 
mooi weer!,2017-04-12 19:49:18

Te weinig,Er is ruimte voor meer iconische evenementen zoals Culinair Zoetermeer. Jammer 
voor de omwonende, maar je gaat zelf in het centrum /aan een marktplein wonen. ,2017-04-
13 11:43:27



Te weinig,Wat mij betreft mogen er meer evenementen worden georganiseerd m.n. in de 
zomerperiode. Is ook leuk voor mensen die niet op vakantie gaan. ,2017-04-14 21:17:12



Bijlage 2 Reacties info Visie Centraal Park, opgeschreven door bezoekers van 
inloopbijeenkomsten 7 en 14 april

1. Een geluidswal tussen Nicolaasplein bij de Dobbe-zijde, zodat het geluid niet over het 
water ketst.

Geen aggregaten plaatsen. Hiervoor stroomafname van de aangebrachte 
voorzieningen op het Marseillepad door de gemeente; stroomafname.

Vergunningen aanpassen qua aantal Db, max. En qua tijd met opbouw- en afbouw 
van de evenementen. Doe dit gewoon overdag en zet meer beveiligers in.

Kom eens steekproeven doen bij de bewoners thuis om te ervaren wat de 
geluidsoverlast is!

Minder frequent aantal evenementen

Eerder ophouden/beëindigen van evenementen, zodat bewoners ook gewoon rustig 
kunnen genieten van de rust/ontspanning

Langs het fietspad onder de flats van de Londenstraat staan 3 of 4 bomen op de 
nominatie om gekapt te worden!!! Dit moet verboden worden!!
Het uitzicht van een paar flat bewoners zou verbeterd moeten worden.
De smoes is dat de bomen in elkaar zouden groeien!!
Er wordt voorbij gepraat aan het feit, dat de bomen het fijn stof voor ons filteren! En 
dat ze de door ons benodigde zuurstof leveren!!
Graag wil ik op de hoogte worden gehouden.

2. Is het mogelijk om op het Dobbe-eiland een licht punt geplaatst worden??
Nu is het met name in het winter een “donker gat”
In het algemeen: groen onderhoud aan bomen op Marseillepas en markt.
Verkeersveiligheid goed onder de loep nemen!!
Verder ziet het er leuk uit hoop ook op activiteiten het hele jaar door!!

3. Het liefst willen we het groen om de plas uitbreiden en geen extra horeca om overlast 
te beperken. Mooie groene zone van stad naar dorp.
Af en toe een evenement is prima, maar geen definitieve gelegenheden op en rond 
het Marseillepad. De groene zone moet beginnen voor het stadhuis/uwv 
gebouw/wgsp.

4. Het Dobbe-eiland niet met activiteiten met de achterkant naar de appartementen 
zetten en de zgn muziek zachter dan toegestaan want wij willen gewoon kunnen 
leven in onze appartementen.
Het is jammer dat mensen “vermaakt” moeten worden. Doe het zelf!
Zondag in het park “muziek” resoneert naar de appartementen zodat je niet zonder 
gehoor storing op het balkon kan zitten.
Tentoonstellingen door kunstenaars op het eiland een goed idee.

5. Wij zijn bewoners van een flat aan de Londenstraat met uitzicht op het Dobbe-eiland.
Wij zijn hier ong. 30 jaar geleden komen wonen mede omdat dit gebied bedoeld was 
als “stilte gebied”, naast het Stadshart.
In de loop van de jaren zijn er als maar meer evenementen rond en in het Dobbe-
gebied gekomen. Niets mis mee, we zitten tenslotte in het centrum van de Stad. Ons 
grote bezwaar is echter dat steeds meer evenementen (ook kleinschalige, zoals 



zondag in ’t park) steeds vaker vergezeld gaan met (kei)harde muziek! Zomers is er 
bijna ieder weekend herrie rondom het huid en na afloop de nodige troep (zwerf 
afval).
Dit ervaren wij als zeer hinderlijk en ons woonplezier wordt hierdoor negatief 
beïnvloed.

Kortom: de visie op het Dobbe-park kan goed uitpakken mits het echt kleinschalig 
blijft. De herrie/muziek echt verdwijnt cq zachter is en dat het het Dobbe-gebied een 
park blijft waar je de rust kan opzoeken.
Zo wie zo zal het Dobbe-gebied een goede opknapbeurt kunnen gebruiken, zoals 
schoonmaken van de bruggen; her bestraten van de wandel- en fietspaden; 
lantaarnpalen schoonmaken etc.
Veel succes met de plannen!

6. Opmerkingen, aanbevelingen en complimenten voor de gepresenteerde plannen van 
het Centraal Park.

A. Kwitfit ontwikkelingen = goede zaak. Buurpanden moet goed naar gekeken worden 
zoals winkelpand van Verlaan. Deze heeft een grote werkplaats achter. De 
winkelruimte kan  goed gecombineerd worden met ontwikkelingen Kwitfit zoals 
kunst&cultuur. Andere woning daarnaast is een woning met grote garage en 
winkelruimte beneden, wellicht dat als in de toekomst deze leeg komt hier eenzelfde 
invulling kan komen.
Randstadrail station Dorp verplaatsen naar Vlamingstraat. Zorg er voor dat een 
entree aanwezig is achter de Kwitfit want dit is op een gelijk niveau en daardoor goed 
toegankelijk. Dit is niet alleen goed voor het Dobbegebied qua bereikbaarheid maar 
ook voor de Dorpsstraat die sowieso slecht bereikbaar is met openbaar vervoer.

B. Spelelementen voor kinderen zijn zeker aan te raden alsmede eventuele horeca 
invulling voor huidige Terra Art pand en/of pand hier tegenover. Terras onder grote 
boom naast voormalig gemeentehuis zou zeer aantrekkelijk zijn. Stadsstrand zou ik 
hier niet aanraden omdat deze op het noorden ligt.

C. Belangrijkste is aantrekkelijk maken om vanaf het stadhuisplein richting de Dobbe-
eilanden te verplaatsen. Elementen in het gebied moeten ervoor zorgen dat het 
verblijf aantrekkelijk is waardoor men hier langer verblijft i.p.v. alleen maar passeert 
om van a naar b te gaan zoals bestemmingsverkeer (fietsers en wandelaars). 
Essentieel is om te bepalen wat voor evenementen in dit gebied georganiseerd 
worden zoals: bevrijdingsfestival, culinair, historisch Zoetermeer, winterfair en 
vuurwerk. Voor vuurwerk zijn afstand eisen belangrijk om rekening mee te houden: 
stem af met initiatiefnemer vuurwerk. Houd ook rekening met bestelbussen en 
minivrachtwagens op het eiland moeten kunnen i.v.m. evenementen en materiaal. 
Bruggen moeten dus daarop berekend zijn en ook goed bereikbaar zijn. 

D. Zie opmerkingen C i.v.m. huidige evenementen
E. Maak het gezellig
F. Bekijk wat hier mogelijk is qua evenementen. Bevrijdingsfestival, culinair, zondag in ’t 

park XL , concerten, picknick XL? Fietsers over fietspaden zijn hinderlijk.
G. Parkeerterrein is essentieel voor Dobbegebied, Nicolaasplein, Palensteinpark en 

Dorpsstraat. Zeker omdat parkeerterrein zijn st. Nicolaasplein moeilijk bereikbaar is. 
Een groene parkeerplaats zou zeker niet misstaan. Dus probeer het vooral goed aan 
te laten sluiten op het pastoorsbos.


