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Geduld Snow\tloÉ'ld-direeteur Hendriks biina otr
ZOETERMEER. Met een
injectie ven 15 piljoen
euro gaat Snowworld in
Zoetermeer het meeste
investergn. Ten minste,
als binnen nu en een jaar
eindelijk de bouw.van de
vierde baan kan starten.
'De moedwillige vertra-
ging door kleine groepjes
is een absolute schande.'
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De boosheid van Koos Hendriks bii
de presentatie van de uitbreidings-
plannen van Snowworld was giste-
ren bepaald niet gespeeld. De direc-
teur van Snowworld, met vestigin-
gen in Zoetermeer en Landgraaf, is
het 'spuugzat' dat 'niet ter zake
doende argumenten vap een paar
mensen die nog nooif bij Snow-
world zijn geweest', de hele zaak
traineren.

Hendriks: ,,Van onze uitbreidin-
gen in Nederland willen we in Zoe-
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termeer het r-neest investeren. In
Landgraaf praat je over ongeveer 4,

miljoen euro: een nieuw outdoor
klimpark, alpine coas,ter, curlingba-
nen en een ijsklimwand. Om de
rierde baan in Zoetermeer te bou-
wen en.te ontwikkelen, zijn we veel
meer geld kwijt. En we zijn door al
lie stagnatie en aangepaste plan-
ren al veel geld kwijt. Dat neemt

niet weg dat we nog steeds dolgraag
in die vierde baan willen investeren,
maar het geduld raakL zo langza-
merhand wel op," meent directeur
Hendriks, die tegelijkertijd de ge-
meente Zoetermeer juist een com-
pliment gaf.

,,De gemeente ziet ons graag uit-
breiden. De medewerking is prima
te noemen. Dat is wel eens anders
geweest, maar nu zitten we toch
echt op één lijn. Er zijn alleen be-
paalde politici in Zoetermeer, ik zal
geen namen noemen, maar die'hit-
sen' tegenstanders van de vierde
baan op. Die roepen maar waI. Ze
zorgen er bewust voor dat het hele
proces wordt vertraagd en gefrus-

treerd.'Totále waanzin, want als je
niet uitkijkt help je hiermee goede
plannen eninvesteringen om zeep.
Snowworld loopt in deze financieel
moeilijke tijden risico, maar dat
weerhoudt ons niet van verderebnt-
wikkelingen. Niet voor niets pom-
pen we straks 50 miljoen euro in
Snowworld Parijs en 40 miljoen
euro in Snowworld Barcelona." be-
nadrukte Hendriks op de dag dat
het precies 75 jaar geleden was dat
Snowworld Zoetermeer openging.

In 2001 volgde de uitbreiding met
de derde baan (én de realisatie van
Landgraaf) en in 2008 werd de eer-
ste FIS indoor World Cup Snow-
board in Zoetermeer gehouden. Het

bedrijf Snowworld (ruim negenhon
derd medewerkers) behaalde in he
boekjaar 2OIO-2O17 een omzet val
27 miljoen euro.

,,We draaien al 15 jaar zwarte cij
fers in Zoetermeer. Dat willen we z(
houden. Als bedrijf moet je met jr
tijd meegaan, daarom is die vierdr
baan van 300 meter zo noodzake
lijl! óók voor de uitstraling van dr
stad Zoetermeer."

Snowworld hoopt dat binnen eri
kele maanden het bestemmingsplar
voor de vierde baan ter inzage lig
en er dan vervolgens snel een bouw
vergunning kan worden aange,
waagd.
Reageren? hc.lezers@ad.nt

Directeur Koos Hendriks (midden) tijdens de presentatie van de uitbreioingsplannenJoro Nrijo scHourEN

Politiek Zoelermeer wiisr kririek tegenslanders moskee Rgggeakker af
ItcÍ"t&ffiÍ3 \lgRSTËGHN
IOETERMEER . De angst voor de
iomst van een moskee aan de Rog-
;eakker wordt pas minder als men-
en niet een hele bevolkingsgroep
anrekenen wat door sommigen
i'ordt misdaan.
Dit schrijft raadslid Marijke van

Ler ]Ieer vanZol Zoetermeer (voor-
reen Leefbaar Zoetermeer) aan de

Marijke van der
Meer: 'Het echte
gevaar is dat we
niet meer af-
gaan Íl-n onze
eigen waarne-
ming.'
ARCHIEFFOTO

Marokkaanse jongeren die in Am-
sterdam een Sinterklaas met stenen
bekogelden. 'Ik hoop niet dat dit
moois ons ook te wachten staat,'
schrijft de voormalig CD'er aan de
gemeenteraad eir het college.

'Het echte gevaar in onze samen-
leving is dat we niet meer afgaan op
onze eigen waarneming,' stelt Van
der Meer in haar antwoord. 'Dat we

Broekman (LHN) dat de fractie zich
niet herkent in de beschuldigine
van het bewonerscomité dat de frac-
tie politiek gedraaid is: .\Mij vinden
van begin af aan dat de locatie Rog-
geakker niet (meer) gebruikt kan
worden voor de bouw van de mos-
kee vanwege de fouten die gemaakt
zijn in het proces van participatie en
insoraak.'en een flink aantal Kamerleden een


