
Jaarlijks terugkerende evenementen 
 
 
In onderstaande overzichten zijn de jaarlijks terugkerende evenementen opgenomen die in 
de voorgaande jaren zijn georganiseerd op de Markt/Marseillepad en het Stadshuisplein. Het 
merendeel van de evenementen is kleinschalig (minder dan 1.000 bezoekers) of middelgroot 
van aard (maximaal 5.000 bezoekers) en betreft ééndaagse evenementen. Het genoemde 
aantal bezoekers is gebaseerd op tellingen die in 2010 hebben plaatsgevonden bij de 
evenementen.  
Met betrekking tot de evenementen op Koninginnedag,  Sweet Lake Caribbean en de intocht 
van Sinterklaas dient opgemerkt dat de festiviteiten op deze dag plaatsvinden in het gehele 
Stadshart en in het geval van Koninginnedag ook in de Dorpsstraat. De genoemde aantallen 
bezoekers zijn daarmee niet eenduidig toe te rekenen aan een specifieke locatie, maar 
hebben bij deze evenementen betrekking op het gehele centrumgebied. 
Met betrekking tot de Moonlightbraderie geldt dat dit evenement zich uitstrekt van de 
Dorpsstraat tot en met de Markt. Het genoemde aantal bezoekers heeft betrekking op dit 
gehele gebied.  
Daarnaast vinden jaarlijks wisselende evenementen plaats op de Markt/Marseillepad en het 
Stadshuisplein, zoals thema-evenementen en braderieën. Het gaat hierbij allen om 
ééndaagse evenementen met minder dan 1.000 bezoekers. Bij deze wisselende 
evenementen is de initiatiefnemer niet op voorhand bekend. De afgelopen jaren hebben op 
de Markt/Marseillepad gemiddeld dertien van dergelijke evenementen plaatsgevonden en op 
het Stadhuisplein veertien. Om de mogelijkheid voor deze wisselende activiteiten op deze 
locaties open te houden is in het bestemmingsplan uitgegaan van deze gemiddelden. Het 
toestaan van dit aantal wisselende evenementen verspreid over het jaar wordt ruimtelijk 
acceptabel geacht. 
De dagen die nodig zijn voor het op- en afbouwen van de evenementen zijn in onderstaande 
overzichten niet meegeteld. Ten aanzien van het Bevrijdingsfestival gaat het daarbij om 3 
dagen, bij de Festivalweek om 4 dagen, bij Cultuur Locaal om 2 dagen, het Historisch 
Festival 3 dagen en bij de Kerstbraderie om 1 dag. 
 
Evenementen 
Markt/Marseillepad 

Aantal bezoekers Duur per evenement 
(exclusief op- en 
afbouw) 

Vrijmarkt Koninginnedag 10.000 (centrumgebied) 1 
Paasbraderie < 1.000 2 
Bevrijdingsfestival 11.000 1 
Pinksterbraderie < 1.000 2 
Festivalweek (inclusief 
Zoetermeer Culinair) 

40.000 5 

Moonlightbraderie 3.000 1 
Taptoe 1.750 1 
Cultuur Locaal 8.000 1 
Historisch festival < 1.000 2 
Kerstbraderie 3.000 3 
10 snuffelmarkten 
(Marseillepad) 

1.000 per markt 1 dag per snuffelmarkt 

Wisselende evenementen: 
- 8 braderieën 
- 5 evenementen Marseillepad 

 
< 1.000 per braderie 

< 1.000 per evenement 

 
1 dag per braderie 
1 dag per evenement 

 
 
 
 



 
Evenementen Stadhuisplein Aantal bezoekers Duur per evenement 

(exclusief op- en 
afbouw) 

Stadshart op stelten < 1.000 1 
Paasactiviteiten < 1.000 1 
Koninginnedagactiviteiten 10.000 (Stadshart) 1 
Muziekfestival Stadshart < 1.000 1 
Intocht wandelvierdaagse < 1.000 1 
Muicalday < 1.000 1 
Zoetermeer Blues 7.500 (Stadshart) 1 
Intocht rolstoelvierdaagse 500 1 
Proef het Stadshart 400 1 
Schaakfestijn 250 1 
Sweet Lake Caribbean 10.000 (Stadshart) 1 
Zoetermeer Jazz 5.500 1 
Thrillerfestival (activiteiten) 500 1 
Intocht Sinterklaas 10.000 (Stadshart) 1 
Kerstactiviteiten 1.500 1 
Wisselende evenementen: 
- 6 braderieën 
- 8 evenementen  

 
< 1.000 per braderie 

< 1.000 per evenement 

 
1 dag per braderie 
1 dag per evenement 

 


