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'UBÍslorlng BuylBnFaÍk'
Kwaliteitsteam wil betefe handhaving regels
ZCIETERMEER. DC gE.

meente Zoetermeer moet
meer doen om de natuur
in het Buytenpark te beschermen. Bewoners en
natuurgroepen, verenigd
in kwalit-eitsteam Buytenparkn

vrezen'verstoring

van flora en Íauna en
aantasting van rust en de
ruimte' binnen het Park.
PÊTËR VAN DE

STAÍ}ï

Namens bewoners en letlen van de
Vogelwerkgroep (VWZ), de Alge-

mene Vereniging voor Natuurbescherming voor 's-Gravenhage en
omstreken (AVIO, de IYN Vereniging voor natuur en milieueducatie,
afdeling Zoetermeer en de stichting
Bomen Over Leven.maakt het kvra-

liteitsteam beanraren tegen het ontwerp-bestemmingsplan van het
Buytenpark.

Daarin is vooral de door de gemeenteraad al eerder goedgekeurde

komst van de vierde baan van
Snowworld een doorn in het oog.
,,De bijzondere waarden van het

Buytenpark als natuurgebied worden in dat plan verkleind. Daarom
doen wij tegenvoorstellen om het
natuurlijk evenwicht in het prachtige Buytenpark te behoudenj'
schetst kwaliteitsteam-woordvoerder Leon van den Berg.

WEIDEGEBIED
Zo wil de actiegroep voorkomen dat
tuinvereniging Seghwaert met 120

siertuinen, een verenigingsgebouw

een winkel en ParkeerPlaatsen
wordt verplaatst van de Edisonstraat naar het weidegebied in de
noordwesthoek van het Park. Ook
verzet het team zich tegen de verhuizing van alle sportterreinen die
plaats moeten maken voor de uitbreiding van de begraafplaats naar
de oosthoek.
Van den Berg: ,,Ons ontgaatbij dit
alles trouwens de logica van een beleid, waarin sprake is van plaatsing
binnen de wijk BuYtenwegh van bijvoorbeeld de voetbalvereniging van

waarden
Leon van den Berg van fret kwaliteitsteam prijst de natuur van het Buytenpark' 'De bijzondere
van het Buytenpaik als natuurgebied worden in het bestemmingsplan verkleind.'Foro FONALD FLEUÊBAAlr
de wijk Oosterheem én de tuinver- Volgens Van den Berg komt het
eniging van de wuk seghwaert. Dit steeds vaker voor dat mountainbiis in tégenspraak met het gebruik kers op plaatsen in het park rijden,
om grotendeels wijkgebonden voor- waar dat door de gemeente Zoelerzieningen in de betreffende wiik te meer verboden is. ,,In het park is nanlaat-sÀn
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Perd, maar ook

overleg over een daadwerkelijkkapotgereden'"upárt pud"nplàn voor het Buyten- Het kwaliteitsteam verzoekt de
pàrk. óaarop moet zijn aangegeven gemeente in dit verband voortaan
ielke paden er precies zijn en voor 'ook rekening te houden met het
broedseizoen', van 15 maart tot 15
wie ze zijn bedoeld."
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bestemmingsplan. ;,Als kwaliteit

team Buytenpark wordt er naÍ
onze argumenten geluisterd e
soms ook gehandeld. Het is bijvoo

beeld verheugend dat tussen

h,

stemmingsplan de Paintbalclub
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voorontlverp en het ontwerP-b

de sportterreinen isverdwenen. Ot
merken wij dat er steeds meer oor

voor een betere regeling ten aanzit

van het gebruik door mountaint
kers van het parkir

Reageren? hc.lezers@ad.nl

