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Tuinvereniging te optimistisch

je bent ingelogd als Kwaliteitsteam Buytenpark

REGIO | 15 augustus 2013 | reageer | Door Kwaliteitsteam Buytenpark, dichtbijmeeschrijver | pas artikel aan
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ZOETERMEER - Vandaag stond in Dichtbij een artikel over de verplaatsing van
Tuinvereniging Seghwaert. Daarin wordt onterecht aangegeven dat nu alles in
kannen en kruiken is en met de aanleg van het nieuwe terrein in het Buytenpark
begonnen is.
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Het Kwaliteitsteam Buytenpark gunt de
Tuinvereniging natuurlijk best een goede nieuwe plek, Maar dat zal niet in het
Buytenpark zijn, als het aan het team ligt. Van een begin van aanleg is ook nog
lang geen sprake. Tegen het Bestemmingsplan Buytenpark dat de verhuizing
mogelijk moet maken loopt een procedure bij de Raad van State. Om een eerste
spa in de grond te steken moet bovendien eerst een omgevingsvergunning aangevraagd en
verleend worden. Ook daartegen zal juridische actie worden genomen.
Intussen kan de tuinvereniging er alleen tevreden over zijn alvast een
voorschot van een half miljoen euro te hebben ontvangen van de gemeente voor
het vrijmaken van het huidige terrein. Maar of dat voor alle Zoetermeerders nou
zo'n slimme investering is? Dat valt te betwijfelen.
Tenslotte willen we nog iets kwijt over een vreemde gedachtegang. De voorzitter van de
tuinvereniging heeft het over een toekomstig schitterende natuuroase in de Randstad. Onze
vraag: hoe kun je in een bestaand natuurgebied dat goeddeels door de natuur zelf
geschapen is en wordt door menselijk handelen een natuuroase maken? Die natuuroase is
er al, zelfs nadat de gemeente op die plek een paar jaar geleden grond heeft afgegraven.
De natuur herstelt zichzelf daar weer langzaam maar de ongewenste verplaatsing van de
Tuinvereniging doet haar inspanning dus weer teniet.

informatie over de krant

Dit artikel is voor het laatst aangepast op: 15 augustus 2013

Lees de krant online
Email

Respect! 0

Tweet

0

Vind ik leuk

0

Contact opnemen

0

Bezorgklachten

stelling
Stadhuisplein moet 'grachtenpanden'
krijgen

6

'Zó Zoetermeer is
stemmingmakerij zat'
Tuur: Hoi Tom, 1. Gelukkig maar !
2. Aandacht vragen?
Wantoestanden verdienen geen...
9
1 uur geleden

0 reacties tot nu toe

eens

oneens

Bekijk de resultaten

Houd mij op de hoogte van alle nieuwe reacties op dit artikel
Houd mij maximaal 1x per dag op de hoogte van nieuwe reacties op dit artikel

Plaats je reactie

Corendon Side Star Resort
Bij Corendon v.a. € 349. Altijd voordelig - Grijp je kans!
Corendon.nl/Side

meest bekeken
Gemeente dreigt wijk Seghwaert
12
met sancties [update]
Constatering illegaal stroom
aftappen leidt tot vondst
hennepkwekerij
reageer
Aantal woninginbraken in
Zoetermeer stijgt weer

2

Parkeergarage Stadshart tijdelijk
gesloten
reageer
Gemeente geeft bomenkap
Seghwaert niet op

rouwberichten

16

Isa Bernicke - André de la Porte
* Heemstede
10-10-1925

† Wassenaar
10-07-2013

H.P. Teengs Gerritsen-Traas
* Den Haag
22-12-1939

† Wassenaar
10-07-2013

Kees Raaphorst
* Leiden
22-03-1939

† Wassenaar
13-06-2013

Adrian Marius Sagius
* Rotterdam
30-12-1937

foto's dichtbij

† Voorburg
12-06-2013
meer rouwberichten

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie.

Sluit

15-8-2013 21:12

