-è--Ífiee. Ín

rui[ voar het papier kregen ze een speculaaspop. Rokkeveen. rorà rnnnyvrnxuvlEl,r

ter ken

'Uitbreid i ng is onacceptabet'
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uitbreiding van Snowworld is vol-

strekt onacceptabel. Dat stelt het

woordvoerder

Kwaliteitsteam Buytenpark, dat be-

van Kwati-

staat uit omwonenden en leden van

teitsteam

diverse Zoetermeerse natuurgroepen. Het Kwaliteitsteam heeft hierover een brief gestuurd naar de gemeente Zoetermeer en Snowworld
zelf.

Volgens de actievoerders is het
voornemen om de derde baan flink
uit te breiden in strijd met het bestemmingsplan. Zo beroept het
team zich op een passage uit het Be-

stemmingsplan Buytenpark rvaarin
zou staan dat geen enkei bouwu,erk
in het westelijk deel van het park
hoger dan yier meter mag ziin.Ook
wijst het Kwaliteitsteam naar de be-
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zwaren tegen de eerder afgeketste
bouw van een r.ierde baan voor het
skicentrum. Binnen de nieuwe plannen zou er te weinig oog zijn om die
bezwaren op te iossen.

Eerder

liet het Kwaliteitsteam

Buytenpark al weten niet enthousiast te zijn over het voornemen van

Snowworid, maar de presentatie
van de deflnitieve plannen af te
wachten om pas daarna met een

oordeel te komen. De plannen zijn

vorige week ontvouwd. Op 19 november is er een gesprek tussen de
ambtelijke werkgroep en verantwoordelijk wethouder Emmens. Het
Kwaliteitsteam wil dat de plannen
van Snowrvorld zo snel mogelijk
worden afgeblazen.

reductie behaald.

Groenlinks I
zorgspreeku
Groenlinks begint

ee

spreekuur. Gelet op v
gen in de zorg wil de
woensdag't oor te luj
gen bij mensen die zc
gen en geven. Het spt

steeds van 2O.OO tot i
de fractiekamer in he

Snowworld zelf hoopt dat er

groen licht komt voor de al langer
ge\ /enste

uitbreiding. Het bedrijf

stelt dat het voor de toekomst van
het bedrijf 'volstrekt noodzakelijk, is
om uit te breiden. Zo is het de bedoeiing dat door het verlengen van
de derde baan er ofliciële internationale wedstrijden gehouden kunnen
worclen. Snowworld is al vanaf 2007
bezig om toestemming voor de uitbreiding te krijgen.
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