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Succesje Kwaliteitsteam Buytenpark

HONDENSCHOOL NAAR PLEK REAL
Het Kwaliteitsteam Buytenpark heeft
een succesje geboekt in zijn pogingen
om de hinder van de gebruikers van de
sportterreinen van het park te beperken.
Het plan van de gemeente om de
hondenschool te verplaatsen naar het
vroegere schapenweitje - ongeveer 120
meter ten zuiden van de Meerpolder en
300 meter ten westen van de César
Franckrode - gaat niet door. De
vereniging Real verdwijnt. De gemeente
wil de daar vrijvallende plek benutten
voor de hondenschool.
“We vinden dat overigens maar een klein stapje in onze strijd tegen de hinder van de
sportterreinen. Lang niet ideaal, maar het is een verschuiving in een door ons
gewenste richting. Alleen kan de manier waarop de gemeente dit wil realiseren veel
beter. We vrezen dat veel omwonenden nog steeds enige geluidhinder zullen kunnen
ondervinden van de hondenschool, al zal het allicht minder zijn dan van Real en van
de eerst gekozen locatie”.
Als extra verbetering heeft het Kwaliteitsteam Buytenpark bij de gemeente een
schets ingeleverd waarop de hondenschool wordt afgeschermd door clubgebouwtjes
tussen het hondenterrein en de omgeving.In de tekening van de gemeente staat het
clubgebouwtje van de hondenschool dwars op het pad. “Maar de gemeente blijft zich
niet verplicht te voelen iets te doen tegen de geluidhinder en zegt er bovendien bij
hiervoor geen geld te hebben. Wij vinden dit een gemiste kans”.
Begraafplaats
De verhuizing van de hondenschool is nodig in verband met de uitbreiding van de
begraafplaats. Ook de clubgebouwtjes van de Toervereniging Zoetermeer '77 en de
IJsvereniging Zoetermeer moeten daar weg. Het twee jaar geleden door de
gemeenteraad vastgestelde Bestemmingsplan Buytenpark staat verhuizing naar de
sportterreinen toe, ook van de hondenschool. Een procedure daartegen heeft het
Kwaliteitsteam gevoerd tot aan de Raad van State, maar afgelopen voorjaar verloren.
En dus mag de gemeente sindsdien de hondenschool verplaatsen naar het
schapenweitje, wat de bedoeling was. Tegelijk zouden de ijs- en de fietsclub
gebouwtjes krijgen in een hoekje tegen de ijs/skeelerbaan.
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Dat laatste blijft zo, maar de hondenschool wordt dus nu ingetekend op de plek van
Real. Aldus heeft de gemeente bekendgemaakt tijdens een bijeenkomst van de
sportverenigingen en het Kwaliteitsteam.
Of het allemaal ook echt doorgaat is nog niet zeker. Voor de bouw en de activiteiten
moet nog vergunning worden aangevraagd en dus ook verleend. Bovendien is de
oorspronkelijk door de gemeente gekozen bouwfirma Verlaat's Systeembouw Uden
BV op 12 november failliet verklaard. Volgens de gemeente komt mede daardoor
nieuwbouw op de sportterreinen niet eerder aan bod dan eind maart 2015. Wat er
intussen met het gebouwtje van Real gaat gebeuren staat ook nog niet vast. De
gemeente heeft van Real al in augustus geëist binnen een maand de accommodatie
te verwijderen, maar de club heeft hieraan niet voldaan. Om dat toch te bereiken
heeft de gemeente een juridische procedure aangekondigd.

Kwaliteitsteam Buytenpark
De stichting Kwaliteitsteam Buytenpark bestaat uit bewoners van de nabijgelegen wijk Buytenwegh, de
Vogelwerkgroep Zoetermeer (VWZ), de Algemene Vereniging voor Natuurbescherming (AVN), de IVN Vereniging
voor natuur- en milieueducatie’ en de Stichting Bomen Over Leven.
Informatie (niet voor publicatie)
Informatie: Leon van den Berg, 079-3163631/06-20139845 of mail naar buytenpark@bergit.nl.

Persbericht 27 - Kwaliteitsteam Buytenpark.docx
20141216

