
“Zoetermeer is de plek.”, dát belooft deze stad. Deze derde 

stad van Zuid-Holland is veelzijdig en kent veel gezichten. 

Het is hier aangenaam wonen,  werken en ondernemen. 

Maar ook voor sport, studie of vrije tijd kun je hier terecht. 

Het is een plek waar je je welkom voelt, waar je kan  wortelen 

en groeien. En Zoetermeer maakt plek voor mensen met 

ambities en innovaties die de stad sterker, mooier en duur-

zamer maken. Kortom: Zoetermeer heeft ontzettend veel te 

 bieden. Daar mogen we best trots op zijn en daar mogen we 

best vaker over vertellen.

“Zoetermeer is de plek.” is een positieve boodschap. 

Herkenbaar en veelzijdig toe te passen en passend bij onze 

stad. Maakbaar. Actief. En speels. Het is de aanzet om de 

unieke verhalen van Zoetermeerders (en bedrijven, clubs, 

organisaties in deze stad) te vertellen. Om zo onze stad nog 

beter onder het voetlicht te brengen.

VRIJE TIJD EN RECREATIE
Of je nu van actieve buitensport houdt of van lekker lang 

 shoppen, of je nu meer van de natuur of van cultuur houdt:  

dit is de plek. Niet alleen de Zoetermeerder, maar ook 

 bezoekers uit de omtrek weten Zoetermeer steeds vaker te 

vinden. En vrijwel nergens vind je zoveel groen en water om 

van te  genieten, als in onze stad. Ook op het gebied van 

cultuur en muziek heeft Zoetermeer een  verrassend 

veelzijdig aanbod.

WONEN
Zowel starters als gezinnen en ouderen hebben hun plek 

 gevonden in onze stad. Zoetermeer biedt alle gemakken en 

voorzieningen van een grote stad, maar met de vertrouwde 

warmte van een dorp. Het is hier groener en veelzijdiger dan 

je misschien zou denken. Het woningaanbod wordt voort-

durend  uitgebreid: van betaalbare appartementen tot ruim 

opgezette rustige woonwijken, maar ook moderne, duurzame 

stadswijken met allure.

Zoetermeer is de plek
ONDERNEMEN
Ook voor ondernemers met groeiambitie is Zoetermeer de 

plek. Een bruisend en groeiend  ecosysteem van MKB en 

grotere bedrijven  ontwikkelt zich snel op deze hotspot voor 

onder meer ICT, logistiek en handel, e-Health, bouw en 

 installatietechniek. Zoetermeer ligt in het hart van de 

Randstad en is uitstekend bereikbaar vanuit de omliggende 

grote steden. Op het Dutch Innovation Park vinden onderwijs, 

onderzoek en bedrijven elkaar en werken zij samen aan 

 innovaties van morgen. 

 

STUDEREN
Steeds meer studenten in het MBO en HBO weten het: 

Zoetermeer is de plek. Hier krijgen ambitieuze studenten de 

ruimte om zich te ontwikkelen en  serieuze stappen te zetten. 

Met name op het gebied van toegepaste ICT heeft 

Zoetermeer een aantal interessante samenwerkingen met 

regionale  opleidingen en hogescholen opgezet. 

Veel groen, veel sport en cultuur, bedrijvigheid,  uitgekiend 

 openbaar vervoer en midden in de Randstad. Dat alles maakt 

dat Zoetermeerders trots zijn op hun stad. Wanneer ze de 

stad  binnenkomen en de bekende Zoetermeerse plekken aan 

de  horizon zien, dan weten ze: dit is onze plek! 

Zoveel te ontdekken.
Dit is de plek.

Voor meer informatie:

www.zoetermeerisdeplek.nl

ditisdeplek@zoetermeer.nl


