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Geschiedenis 

 
Zoetermeer is een stad die zich nadrukkelijk bezighoudt met het heden en met de toekomst. Een 
cultuur die voortkomt uit de gigantische bouwopgaven waar de stad de afgelopen tientallen jaren 
voor heeft gestaan. En dat gebeurt nog steeds, zoals in de jongste wijk Oosterheem te zien is. 
Dat betekent niet dat Zoetermeer geen oog heeft voor het verleden. Voor 1100 was er al sprake van 
een vissersdorpje Zoetermeer. In de jaren '60 van de vorige eeuw tot nu groeide het boterdorp van 
toen uit tot de huidige stad. Die geschiedenis is te boeiend om te vergeten. 
Zoetermeer is één van Nederlands groeikernen. De geschiedenis van de stad kent veel 
hoogtepunten. Ze geven een indruk van de recente geschiedenis van Zoetermeer (lees ook: 
https://www.zoetermeer.nl/zoetermeer-geschiedenis-in-een-notendop/). Tussen de wijken en 
buurten in Zoetermeer zijn grote verschillen. Oudere wijken zoals Buytenwegh kennen meer jeugd- 
en schuldenproblematiek, grotere zorgvraag, lagere sociale cohesie, mindere gezondheid en lagere 
sociaaleconomische status. Dit in een tijd waarin de overheid een groot beroep doet op de 
zelfredzaamheid en inclusiviteit van de samenleving. Er wordt dan ook volop nagedacht over de 
toekomst, zo heeft de gemeenteraad onlangs de visie Zoetermeer 2040 vastgesteld 
(https://www.zoetermeer.nl/_flysystem/media/visie-zoetermeer-2040.pdf).  

 

Zoetermeer is met bijna 126.000 inwoners na Rotterdam en Den Haag de derde stad van Zuid-

Holland. Het is een stad waarin het goed wonen is. Zoetermeer beschikt over goede voorzieningen 

voor onderwijs en winkelen. Er zijn goede sportvoorzieningen. Je kunt er naar het theater 

(https://stadstheater.nl/) en naar de film. Verder kent Zoetermeer een Centrum voor Kunst en 

Cultuur waar je cursussen kunt volgen op het gebied van kunst, cultuur en techniek (www.ckc-

zoetermeer.nl). 

 

De stad heeft een centrale ligging tussen de vier grote steden. Dichtbij liggen Leiden, Den Haag en 

Rotterdam, plaatsen die met het openbaar vervoer gemakkelijk te bereiken zijn. 

De stad is aan alle kanten omgeven door groen en water met volop mogelijkheden voor activiteiten. 

Aan de westkant liggen het Buytenpark, het Westerpak en de Nieuwe Driemanspolder. Een deel van 

het Groene-Hartpad loopt door en langs deze natuurgebieden 

(https://www.wandelnet.nl/wandelroute/579/Groene-Hartpad-etappe-02). 

 

Aan de zuidkant bevinden zich het Balijbos en de Groenzoom. Het jonge Bentwoud strekt zich uit van 

Zoetermeer tot Boskoop. Aan de noordkant is het recreatiegebied Noord Aa ideaal voor watersport. 

Op de fiets ben je zo in het Groene Hart. Het mooie is ook dat Zoetermeer beschikt over een goed 

net van fietspaden. 
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Cijfers 
 

Inwonertal Zoetermeer  125.766 

Inwonertal Zoetermeer Noord  67.747 

Seghwaert 16.183 

Buytenwegh 10.378 

De Leyens 9.339 

Noordhove 8.491 

Oosterheem 23.356 

Leeftijdsopbouw   

 0-20 28.511 

 20-60 62.979 

 60+ 34.276 

Woningen  56.671 

Banen  53.142 
Bedrijven  9.957 

Basisscholen  40 

Leerlingen basisscholen  11.102 

Voortgezet onderwijslocaties  7 

Leerlingen voortgezet onderwijs  7.737 

Misdrijven  5.550 

Samenstelling gemeenteraad  VVD 5 

LHN (Lijst Hilbrand Nawijn) 5 
GroenLinks 4 

PDvZ (partij Democratie voor Zoetermeer) 4 

Zó Zoetermeer 3 

Zoetermeer Vooruit 3 

D66 3 
PvdA 3 

PVV 2 

SP 2 

CDA 2 

CU-SGP 2 
FvD 1 

Zie voor meer informatie https://zoetermeer.incijfers.nl/home 

https://zoetermeer.incijfers.nl/home

