Natuurgroepen waarschuwen kiezers voor programmabedrog
Zoetermeer - Het Kwaliteitsteam Buytenpark waarschuwt de kiezers van 3 maart voor het in
vele partijprogramma's verholen bedrog. “Je kunt in alle partijprogramma's wel een mooie zin
vinden over de bescherming van natuur en duurzame zorg voor het groen in Zoetermeer,
maar in de afgelopen vier jaar is daarbij de meeste partijen weinig van gebleken”, aldus
woordvoerder Leon van den Berg van het team.
Als sprekend voorbeeld noemt het Kwaliteitsteam het partijprogramma van de Lijst Hilbrand
Nawijn (LHN), waarin letterlijk staat: ‘De LHN is voor het behoud van mooie parken, zoals het
Westerpark, het Buytenpark, het Vernédépark, het Heempark en het Van Tuyllpark. De
inwoners moeten ook van het groen kunnen genieten. Dat neemt niet weg dat economische
dragers noodzakelijk zijn om de vitaliteit van de stad op lange termijn te kunnen borgen.‘
“Van het eerste element, de bescherming van mooie parken, hebben we de afgelopen
periode niks gemerkt. Maar daar kan de LHN mee wegkomen door de nadruk te leggen op
het tweede element, de economische waarden van de stad.”
Ondermaatse prestaties
Naar het oordeel van het kwaliteitsteam Buytenpark staat de natuur in Zoetermeer steeds
meer onder druk. Met het oog op de komende verkiezingen is het goed als mensen zich bij
hun keuze mede laten leiden door wat partijen de afgelopen vier jaar – niet - voor een
natuurlijk Zoetermeer hebben gepresteerd. Dit is bij de meeste partijen in de raad heel
weinig geweest. “Voor zover er in het partijprogramma van vier jaar geleden al sprake was
van aandacht voor natuurbehoud en -ontwikkeling, is dat in de praktijk niet of slecht ingevuld.
Erg verrassend is dat niet. Bij partijen zoals de VVD ligt de nadruk op de economische
ontwikkeling van Zoetermeer. De natuur delft daarbij al snel het onderspit. Christelijke
partijen zoals het CDA, de ChristenUnie en de SGP gaan in de praktijk slecht om met hun
rentmeesterschap over de natuur. Andere - vooral economische - belangen hebben ook bij
hen de overhand. Bij eenmansfracties in de Raad is de houding ten opzichte van een
natuurlijk Zoetermeer erg wisselend. Voor de linkse partijen is de natuur in onze stad wel van
groot belang gebleken. GroenLinks en de SP zijn daarin het meest uitgesproken, maar ook
bij de PvdA en D66 is er ruim aandacht voor”.
Natuur democratisch
Dus is het advies van het Kwaliteitsteam Buytenpark dan maar links te stemmen? “Nee! Wat
we wel doen is oproepen om een weloverwogen standpunt te bepalen en daarbij het belang
van rust en ruimte in een natuurlijk Zoetermeer mee te wegen tussen alle andere zaken die
partijen aanbieden. We zijn geen politieke organisatie en willen dat ook niet zijn. Geen
stemadvies dus, maar wel een helpende hand. We geven daarbij één extra overweging. Een
economisch gezond Zoetermeer is belangrijk, maar de veer kan niet altijd gespannen zijn.
Natuur is democratisch. Er is geen hoge toegangsprijs voor de Zoetermeerse natuur.
Ontspannen in en genieten van de natuur kan op veel manieren, bijvoorbeeld wandelen,
fietsen, natuurstudie en fotografie. Laten we ervoor zorgen dat dit straks ook nog kan voor
ons en onze kinderen en kleinkinderen.”
Het Kwaliteitsteam Buytenpark beklemtoont dat rust en ruimte in de Randstad een kostbaar
goed zijn. “Veel Zoetermeerse politici hebben daar weinig oog voor. Steeds vaker wordt een
plakje natuur opgeofferd om meer economische activiteit mogelijk te maken. Door deze
salamitactiek is bijna ongemerkt het Van Tuyllpark voor de natuur verloren gegaan. In de
toekomst dreigt hetzelfde te gebeuren met het nu nog ruige Buytenpark. Aan de rand van de
stad worden bovendien overbodige bedrijfsterreinen aangelegd.”
Meer over het kwaliteitsteam: http://buytenparkzoetermeer.web-log.nl.
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Noot voor de redactie
Het Kwaliteitsteam Buytenpark is een open samenwerkingsverband van gebruikers van de
natuur in het Buytenpark. Het bestaat uit bewoners van de nabijgelegen wijk Buytenwegh, de
Vogelwerkgroep Zoetermeer, de Algemene Vereniging voor Natuurbescherming (AVN) IVN
Vereniging voor natuur- en milieueducatie’ en Stichting Bomen Over Leven. Inmiddels
hebben zich ook mensen uit andere wijken als belangstellend lid gemeld en zijn er contacten
met andere organisaties om deel te nemen. Op het weblog
http://buytenparkzoetermeer.web-log.nl. worden belangstellenden op de hoogte gehouden
van de ontwikkelingen rond dit natuurpark.
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