
MARKETING:  
ZOETERMEER ALS ACTIEVE, 
VITALE EN SPORTIEVE 
LEEFOMGEVING 
 



 
DOELSTELLING  
 

• Promoten Zoetermeer (De Entree) binnen de regio als woonlocatie 

• Stimuleren gemeente om stadspromotie op te pakken tezamen met realiseren 
woningbouwopgave 

• Zoetermeer laat je zien! Ben bewust van je identiteit, maak het zichtbaar, waar 
wil je staan over 10 jaar? 

 



KORTOM: ZOETERMEER 
DE ENTREE; HIER WIL JE 
(KOMEN) WONEN! 
 



CAN YOU FEEL IT ? 

• Zoetermeer kan zich als stad in de regio onderscheidend opstellen: groen, 
ruimte, gezondheid 

• Of een stapje verder: bruisend, dynamisch, nieuw, verandering, laatste trends 

• Qua schaal heeft Zoetermeer veel meer te bieden dan dorpen in de regio; qua 
inhoud is Zoetermeer onderscheidend van de grotere stad 

• Een relatief jonge stad; een compacte stad; alles in de buurt; in tegenstelling tot 
(nieuwe) buitenwijken steden 

• Compact: je kent elkaar nog; je ontmoet elkaar makkelijk 

• Minder gevestigde structuren, openstaan voor nieuwe dingen, inspelen op 
nieuwe behoeften  



AANPAK 

• Vaststellen thema’s/ behoefte vanuit (nieuwe) bewoners De Entree 

• In beeld brengen bestaande sportstructuur/ bestaand sportbeleid gemeente 

• In beeld brengen bestaande stadspromotie Zoetermeer binnen de regio 

• Check draagvlak gemeenteraad 

• Uitwerkingsagenda voor de gemeente/ clubs/ instanties: taken verdelen 
- Aanwijzen taakeigenaren/  en koppelen aan doelstelling 



BEHOEFTE PER WOONDOELGROEP 

• Jongeren  

• Starters  

• 55+/ empty nesters  

• Ouderen 

• Eenpersoonshuishoudens 

• Internationaal 

Diversiteit! 

 



VERTALEN NAAR THEMA ’S 

• Bestaande sportvoorzieningen 
www.zoetermeeractief.nl (300 clubs); Stichting Zoetermeer Topsport  

• Flexibele sportaanbod 
Fitness; Trimhockey; Fietsen; Hardlopen  

• Fysio 
Corpus Activum Rokkeveen: Fysio, revalidatie; trainingen; arbeid & gezondheid   

• Gezonde voeding/ diëtist 
www.zoetermeergezond.nl; www.landvanwijkenwouden.nl   

• Werken en Gezondheid 
Arbo Centrum Zoetermeer; Plein Gezondheid en Welzijn 

• Vrije tijd/ beweging 
Wandelroutenetwerk; Fietsroutes op smartphone; App Stadlandroutes 

 

 

http://www.zoetermeeractief.nl/
http://www.zoetermeergezond.nl/
http://www.landvanwijkenwouden.nl/


UITKOMST  

 Hoe kunnen bestaande sportclubs of faciliteiten 
bijdragen. 

 Jaarkalender met activiteiten 

 Wat kunnen we toevoegen aan nieuwe faciliteiten 

 Welke specifieke zaken in De Entree 

 Vertaling naar promotie binnen regio; promotie De 
Entree  

 Uitwerkingsagenda vaststellen voor gemeente; clubs; 
instanties 

 Aanwijzen taakeigenaren/ koppelen aan doelstelling + 
ambassadeur benoemen  

 Symbool in De Entree (sport en gezondheidsgebouw) 



JAARKALENDER 2O2O 

 Halve Marathon (start en finish in Zoetermeer) 

 Polderdag 

 Jaarcongres Gezond en leven 

 Zoetermeer Open (Golf) 

 Wandeldag Zoetermeer  

 Fietsdag Zoetermeer  

 Streekmark (op het nieuw stationsplein/ OV bereikbaar) 

 Sportgala: sportvrouw, sportman, MV-sporter v/h jaar 

 Zoetermeerse topsportdag (met alle clubs…) 

 Zoetermeerse wielerklassieker 



Einde  


