SnowWorld: uithangbord 'Leisure City'
Zoetermeer
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Rosier, Van Dobben en Vermeulen voor SnowWorld (Foto:pr)
ZOETERMEER - Nu de verlenging van de derde baan van SnowWorld aanstaande is, vond
de VVD-Statenfractie het tijd om eens bij te praten met het Zoetermeerse bedrijf.
VVD fractievoorzitter Floor Vermeulen en woordvoerder Marijke van Dobben de Bruijn
brachten recent met wethouder Marc Rosier een bezoek aan SnowWorld.
De VVD'ers werden ontvangen door financieel directeur Wim Moerman, die rots de maquette
liet zien: 'Deze uitbreiding van de baan is heel belangrijk voor ons, omdat het echt
substantieel bijdraagt aan de belevingswereld van onze gasten.'
Als alles goed gaat, kan de verbouwing in het voorjaar van 2016 beginnen, waarna een
halfjaar later de eerste skiër van de langere baan moet afdalen. Moerman: 'Dat is behoorlijk
snel, omdat het bouwkundig een relatief eenvoudige operatie is.'
De daadwerkelijke bouw wordt daarmee misschien wel het minst moeilijke deel van het
project. Gemeenteraad, Provinciale Staten en een aantal tegenstanders werkten bij de
verlening van de vergunning behoorlijk vertragend. Moerman: 'De cijfers maken duidelijk dat
de overgrote meerderheid van de Zoetermeerders voorstander is van de verlenging van de
baan; maar een minderheid van tegenstanders maakt meer kabaal. Daar is de politiek gevoelig
voor.'
Doen waar je goed in bent
Met de verlengde baan wordt SnowWorld nog meer dan het al is het uithangbord van 'Leisure
City' Zoetermeer. De stad profileert zich met succes als recreatie- en vrijetijdsbolwerk.
Statenlid Marijke van Dobben de Bruijn juicht die clustervorming toe: 'Steden en regio's
moeten zich focussen op de dingen waar ze goed in zijn en daarbinnen innovatief aan de slag
gaan.'
Wethouder Marc Rosier is het daarmee eens: 'Initiatieven op leisuregebied moeten in
Zoetermeer ook echt voorrang krijgen. Natuurlijk met een kritische blik, maar wel positief.
Als elke stad voluit gaat voor de eigen kwaliteit hoeven we niet met elkaar te concurreren.
Dan kunnen we elkaar juist versterken. Als wij de cultuur in Zoetermeer willen uitbreiden,

kunnen we dus bijvoorbeeld overwegen de lijnen naar Leiden en Den Haag te verbeteren.'
Bleizo
De mogelijke komst van het Transportium in Bleizo wordt dan ook van harte verwelkomd
door zowel de VVD'ers als SnowWorld. Moerman: 'Dit is een geweldige kans voor
Zoetermeer. Het zet de stad echt op de kaart.' Rosier: 'Een unieke locatie, midden in de
Randstad. Dat biedt zo veel mogelijkheden voor sport en vrije tijd.
Anton Pieck
Van Dobben de Bruijn hoopt dat Bleizo inderdaad de ruimte krijgt, maar dat de politiek
ondernemers overal steeds meer ruimte zal geven: 'De samenleving is ontzettend blij als
bedrijven het goed doen, maar we houden er geen rekening mee dat ze dan op een gegeven
moment willen en moeten uitbreiden. Als je iets neerzet, moet je de consequenties daarvan
aanvaarden. Het heeft geen zin om een Anton Pieck-achtig verleden te koesteren. We leven
nu!'

Anja van Kleffens
| een dag geleden |
reageer
niet ok
Heeft de gemeente aandelen in SnowWorld Zoetermeer? Zie zelfs dat Marc Rosier VVD
Zoetermeer een advertentie retweet van SnowWorld.......... en dat in Dichtbij nu bij de
Omgevingsvergunningen de uitbreiding van Snowwordl staat vermeld.
Dag vogels, dag bloemen, dag vosjes, dag uilen, dag hermelijntjes, dag heerlijk wandelen in
dit bijzondere stukje natuur in Zoetermeer.............

Het-was-z0-mooi
| 17 dagen geleden |
reageer
niet ok
Kortom, Kwaliteitsteam : ga met een door de initiatief- nemers *) uitgewerkt plan met de
Gemeente om de tafel zitten en wie weet...!
* Siemens, RoyalHaskoningDHV, Dura Vermeer.

Kwaliteitsteam Buytenpark
| 18 dagen geleden |
pas aan |
reageer

niet ok
@ Het-was-z)-mooi. Inderdaad, dat zou een acceptabele en duurzame keuze zijn. Kost wel
wat, maar dan heb je ook wat. Zo kan SnowWorld een baan bouwen die wél aan de
internationale wedstrijdeisen voldoet en kan het bedrijf in de toekomst zonder al te veel
problemen uitbreiden. Een goede bereikbaarheid door nabijgelegen afslagen van de snelweg,
goede parkeermogelijkheden (vooral in het drukke weekend) en de kans om er een sporthotel
te bouwen dat gasten trekt voor alle nabijgelegen sport-activiteiten! . Ik begrijp werkelijk niet
waarom de gemeente en SnowWorld zo krampachtig vasthouden aan een locatie die zo
overduidelijk een dood spoor is. In plaats van toekomstvisie en durf helaas weer het
overbekende gekakel vanuit de politiek. Maar ja, de toekomstvisie van politici beslaat meestal
ook niet langer dan vier jaar en wie dan leeft, wie dan zorgt....

Het-was-z0-mooi
| 18 dagen geleden |
reageer
niet ok
Maar, met Snowworld+, ondergebracht bij het Transportium kan zeker niemand meer om
deze Leisure- stad heen.

Kwaliteitsteam Buytenpark
| 19 dagen geleden |
pas aan |
reageer
niet ok
Tjonge jonge. Daar komt het bekende gekakel weer voorbij:
- Zoetermeer op de kaart zetten, dat is al eeuwen het geval. Nederlanders weten echt allang
waar Zoetermeer ligt en ... zijn in het algemeen daar helemaal niet zo positief over. De
vergelijking met Lelystad wordt vaak gemaakt. Dat zegt genoeg.
- Leisurestad, ja als het maar grootschalige projecten zijn waarmee politici zich kunnen
profileren. De Zoetermeerse bevolking zit met de overlast en draait voor de kosten op van
eventuele faillissementen. Ondernemers de ruimte geven? Ja als hun plan financieel goed
onderbouwd is en dat ook leidt tot daadwerkelijke meerinkomsten voor de stad, er
substantiële hoogwaardige werkgelegenheid wordt geboden en de plannen de zeldzame rust
en ruimte in de stad niet verstoren. in het geval van SnowWorld lijkt aan geen van deze
voorwaarden voldaan te worden.
- Je zou willen dat we een Anton Pieckstad waren. Hattem vaart daar heel wel bij!
Voor de rest zouden politici eens beter moeten luisteren. De reacties op dit artikel spreken
boekdelen.

Rob1980
| 19 dagen geleden |
reageer
niet ok
Kijk ze staan op die foto , lekker interessant doen !
van die mensen die overal mogelijkheden zien ..walgekijk !! geld verdienen ten kosten van
alles want het enigste dat telt is hun eigen portemonnee en scoren , lekker interessant doen
met projecten die ten koste gaan van alles , ook al vergal je hier mee de natuur of het uitzicht.
scoren scoren scoren zo dat ze tegen iedereen kunnen zeggen "aaaaah dst is mijn project en
daar heb ik voor gezorgd" ...zoeterminder word hier niet beter van ,alleen die clows zelf die
lekker de zakken staan te vullen.
ok een afschuwelijke term dat "lesure city" ..domme praatjes allemaal , hou toch op joh en
doe lekker normaal

konijnenkeutel
| 19 dagen geleden |
reageer
niet ok
Houd is op met dat gezeik, zoetermeer is een grote stad geworden, ga in een hutje op de hei
wonen als je daar niet tegen kan

Het-was-z0-mooi
| 19 dagen geleden |
reageer
niet ok
Volgens de grootste partij moet Zoetermeer een kopie van Delft en Leiden gaan worden : met
studenten die in het stadshart de nodige 'bruis' gaan brengen.
En tevens goed voor alle Leisure activiteiten.
Het 'andere' vermaak wordt geconcentreerd rond de Zoetermeerse Plas.
Eventuele overlast aldaar moeten de omwonenden volgens deze Partij maar op de koop toe
nemen.

van Raad naar Beter

| 19 dagen geleden |
reageer
niet ok
Politiek ondernemen of maatschappelijk ondernemen?
Een stad met bruis en Leisure. Maar de belangstellenden moeten we van ver uit de regio
halen. En als de baan verlengd is verwacht men te eindigen met minder bezoekers dan een
paar jaar geleden. Of wil men met krappe cijfers nog meer de parkeernormen en meer regels
kunnen ontlopen!
We hebben straks een recreatie- en vrijetijdsbolwerk (?) terwijl we de bouwspeelplaatsen voor
de kinderen hebben afgebroken en de kinderen naar buiten de stad hebben gedeport..
gebracht.
Het stadshart kwijnt weg. Al eens langs de Warande gelopen.
Het Ziekenhuis is straks een veredelde EHBO-post of bloedprikbank.
We dromen van een leisurestad. Maar wie vertelt mij wat er van de ICT en techniek stad over
is?
En zijn er al planologen aan het denken wat er gebeurt als zo meteen Binnenlandse Zaken
vertrekt? 50.000 m2 En misschien OCW/DUO ook 20.000 m2. Of zijn die allemaal met
leisure bezig, Bleizo en Boerhave
Als de planologen niet snel hun focus op de eigen stad en bevolking richten dan zit het
gebouw aan de Europaweg (Binnenlandse Zaken) over een paar jaar vol met asielzoekers.
Nou, dan sta je echt 5 meter onder NAP op de kaart. Het grootste asielzoekerscentrum van
Europa te bereiken via het transportium Bleizo. En met 3000 asielzoekers heb je gelijk weer
bezoekers in het stadshart. En je haalt je transportquotum voor Bleizo.
"Een asielzoekerscentrum: Het is een geweldige kans voor Zoetermeer. Het zet de stad echt
op de kaart. Een unieke locatie, midden in de Randstad en midden in de stad."
Over werkgelegenheid gesproken. Ook de politieacademie ging niet door. En de gemeente
heeft ook geprobeerd de hoofvestiging van Miss Etam weg te pesten. Wij meten breed de 15
arbeidsplaatsen uit die Snowworld oplevert en praten niet over de ca 30 arbeidsplaatsen die
bij het buitenzwembad verdwijnen. Maar, eerlijk is eerlijk, een stad vol asielzoekers geeft ons
handenvol werk...
Planologie is in Zoetermeer niet meer dan een kamer behangen met postzegels.
Kijk nu eens niet naar wat de grond oplevert maar wat het ons waard is.

Peter999
| 19 dagen geleden |
reageer
niet ok
VVD...4 zetels...en een bek voor 25. We moeten jullie niet, met je leugens en je
regentengedrag.

Knoes
| 19 dagen geleden |
reageer
niet ok
Alle VVD-clichés komen weer voorbij. Anton Pieck-verleden. Ja hoor. Gaap.

