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Voor de Stichting Kwaliteitsteam Buytenpark was het jaar 2013 in juridische zin 
een jaar van afwachten. Na de formele vaststelling van het bestemmingsplan 
Buytenpark (3 december 2012), met daarin elementen die de stichting als zeer 
bedreigend ervaart, heeft het Kwaliteitsteam Buytenpark op13 maart 2013 bij de 
Raad van State hiertegen beroep aangetekend. En aan het eind van dit jaar liep 
die procedure nog. De Raad van State heeft ons laten weten, op vrijdag 28 
februari 2014 de zitting te houden over ons verzet. 
 
Maar al was de juridische procedure dan nog niet afgerond, de voorbereidende 
werkzaamheden ten behoeve van de verhuizing van de Tuinvereniging 
Seghwaert naar de westhoek van het Buytenpark gingen gewoon door. En 
tegen het eind van het jaar besloot de gemeenteraad nog even gauw, groen 
licht te geven voor de plannenmakerij ter verlenging van de 3e baan van 
SnowWorld.  
 
Niet alleen evenzovele momenten om direct in actie te komen maar ook 
signalen die tijdens deze betrekkelijke stilte voortekenen zijn van de storm die 
de Stichting Kwaliteitsteam Buytenpark in 2014 verwacht. 
 
 

 

 

 

Aldus vastgesteld door het bestuur van  
de Stichting Kwaliteitsteam Buytenpark 
dd: 16 juni 2014. 
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9 AANDACHTSPUNTEN 
 
Globaal waren er dit jaar 9 aandachtspunten te onderscheiden, tegelijk ook 
actiepunten eigenlijk. 
 

1. Het hoofdpunt: de juridische procedure tegen het bestemmingsplan 
Buytenpark.  

 
Op 13 maart 2013 heeft, namens ons, de in natuur en milieuzaken gespecialiseerde 
en ons door de Stichting Groene Hart aanbevolen raadsvrouw mr. Anna Jonkhoff 
(Vos&Vennoten Advocaten, Haarlem) beroep aangetekend tegen het 
Bestemmingsplan Buytenpark (2012). Op 10 april 2013 heeft ze dat aangevuld met 
een brief met ‘nadere gronden’. 
 
Deze procedure hebben we kunnen bekostigen door de contributies van de 
bestuursleden, steun door de Vogelwerkgroep Zoetermeer (VWZ) en geld dat ons 
hiertoe door sympathisanten is geschonken. Zie ook het financieel jaarverslag. 
 
In deze procedure is de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en 
Ruimtelijke Ordening, kortweg StAB, ingeschakeld als onafhankelijke en onpartijdige 
deskundige ten behoeve van de Raad van State. Namens de StAB is opgetreden de 
gerechtelijke deskundige Riko Schuur. Van het Kwaliteitsteam zijn Henk Luiten, 
Raymond Timmermans en Eugène Kesselaar door hem gehoord. Raymond 
Timmermans heeft voor hem bovendien een samenvattend stuk opgesteld en ook 
later nog met hem contact gehad. Uiteindelijk heeft dit niet geleid tot een rapport 
waarin de Raad van State wordt geadviseerd de bezwaren van het Kwaliteitsteam en 
anderen zonder meer te volgen, mede omdat feitelijk al veel natuur waarvoor we 
opkomen is vernietigd. 
 
We waren in deze procesgang gebaat bij de professionele juridische steun van mr. 
Anna Jonkhoff. Maar lopende het jaar is ook duidelijk geworden dat in zo’n procedure 
veel ‘voorwerk’ moet worden gedaan door onszelf. Onze 2e secretaris Raymond 
Timmermans was in dit kader de vaste contactpersoon voor de advocate. 
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2. Strijd tegen uitbreiding SnowWorld 

Achter de schermen is - zoals we konden vermoeden - gewerkt aan nieuwe plannen 
om te komen tot uitbreiding van SnowWorld. Daarbij heeft SnowWorld in 
samenspraak met de gemeente gekozen voor het idee de 3e baan te verlengen tot 
300 m en een hoogte van meer dan 70 m. 
 
Dit plan is aan de raadsleden gepresenteerd op maandag 28 oktober. Al op 
maandagavond 16 december heeft de gemeenteraad van Zoetermeer met 31-4 
stemmen de uitspraak gedaan, dat aan dit plan door SnowWorld mag worden verder 
gewerkt. Tegen waren alleen de 2 fractieleden van GroenLinks en 2 van de 6 
fractieleden van de PvdA. Het PvdA-raadslid Anja van Zantvoort - tevens voorzitter 
van de raadscommissie Stad en vier jaar geleden tegenstander van de 4e baan - 
was afwezig. De SP (3 leden) deed niet mee aan de stemming. Deze fractie had al 
vóór het debat de raadzaal verlaten met de mededeling niet te willen meedoen aan 
een beraad waarvan de voorbereiding volgens haar incorrect is geweest. 
 
Vlak daarvoor, namelijk op 12 december, hebben we in een brief aan het college van 
B en W nog gevraagd ons een stuk van het Buytenpark in erfpacht te geven, ten 
westen van SnowWorld, van tenminste 20 m breed en 150 m lang. Doel: bij te 
dragen aan de bescherming van de daar gevestigde natuur. De gemeente heeft dit 
afgewezen, onder het motto dat dit deel van het Buytenpark al is gereserveerd voor 
SnowWorld. 
 
Intussen zijn we (Fred Jager, Leon van den Berg, Tanja van der Woud en Raymond 
Timmermans, kortom het gehele dagelijks bestuur) op uitnodiging van de gemeente 
het gesprek aangegaan met een ambtelijke werkgroep over natuurcompensatie in 
geval SnowWorld 3+ onverhoopt doorgaat. We hebben daarbij diverse 
voorbehouden gemaakt. Zo is de gemeente duidelijk dat wij juridisch alles in het werk 
zullen stellen om SnowWorld 3+ te voorkomen. En die momenten gaan zich nog 
volop voordoen. Zo komt er een nieuw bestemmingsplan, een ontheffingsprocedure 
voor bouw in het Buytenpark bij de provincie Zuid-Holland, een erfpachtcontract, een 
bouwvergunningsaanvraag, enzovoort. 
 

3. De bescherming van de westhoek van het Buytenpark.  

We hebben onze pogingen voortgezet om de gemeente ervan te weerhouden 112 
siertuinen van de Tuinvereniging Seghwaert te verplaatsen naar de westhoek van 
het Buytenpark. Dit maakt als primair punt deel uit van de procedure bij de Raad van 
State tegen het Bestemmingsplan Buytenpark. Belangrijke inbreng voor dit punt zit in 
de nagelaten zorg door de gemeente voor de steenuilen in dit gebied.  
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We hebben geprobeerd de gemeente te weerhouden van voorbereidende 
werkzaamheden voor die verhuizing en in elk geval te wachten totdat de Raad van 
State uitspraak heeft gedaan.  

We hebben zelfs een formele klacht ingediend tegen het almaar voortgaande werk. 
Die klacht is door de gemeente behandeld in een zitting op vrijdag 22 november 
2013. Namens ons zijn toen gehoord Raymond Timmermans, Henk Luiten en 
Winfried van Meerendonk. Zonder resultaat: de gemeente bleef zich erop beroepen, 
bevoegd te zijn de werkzaamheden ten behoeve van de verhuizing van de 
Tuinvereniging Seghwaert te verrichten op basis van het inmiddels geldende 
bestemmingsplan. De aanvraag van een voorlopige voorziening daartegen door een 
bewoner van de Voorweg is ook afgewezen.  

Voor de bouw van tuinhuisjes en een verenigingsgebouwtje is overigens nog wel een 
aparte omgevingsvergunning nodig. Die vergunning is in 2013 niet verleend en is dus 
nog afzonderlijk te bestrijden 

Intussen ziet het er naar uit dat maar 2/3 van de tuinen door leden van de vereniging 
is gereserveerd. Mede daarom hebben we aan de gemeente gevraagd de 
reservering voor het complex te verkleinen. Daarbij hebben we er tevens op gewezen 
dat, indien ruimte nodig is voor natuurcompensatie bij uitbreiding van SnowWorld, die 
door de vestiging van de tuinvereniging nu verloren gaat. 

 

4. Het weren van de hondenschool uit de oosthoek van het Buytenpark. 

Ook het bestrijden van een mogelijke verhuizing van de Stichting Hondenschool 
Zoetermeer naar de oosthoek van het Buytenpark, tegenover de Meerpolder, maakt 
deel uit van de procedure bij de Raad van State tegen het bestemmingsplan 
Buytenpark. 
 
Daarnaast hebben we een overleg afgedwongen met wethouder B. Emmens om een 
andere plek te bepleiten. Dit overleg is begonnen met een gesprek in e Wijkpost van 
Buytenwegh op woensdagavond 15 mei. We hebben hem gezegd dat het 
Kwaliteitsteam zich in elk geval tot het uiterste juridisch zal verzetten tegen de nu 
gemaakte keus     .  
 
Het overleg is op 15 mei opgeschort om tussentijds een echte meting te doen van 
flyball, het grootste geluidshinder veroorzakende element van de hondenschool. Die 
meting is gebeurd op 25 mei, maar was naar ons oordeel geenszins representatief - 
zes honden die nauwelijks in beweging waren te krijgen. We hebben dit ook zo 
vastgelegd.  
 
Van de zijde van de gemeente waren daarbij aanwezig: wethouder ir. B. Emmens, 
Marc Schutgens (teammanager Vastgoed en Juridische zaken bij de gemeente 
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Zoetermeer) (in gezelschap van zijn dochter), de bij het project betrokken 
gemeentelijk juriste mr. C. Baukema-Bos (met haar driejarige zoon David), Linda 
Geers (Assetmanager Sport en Recreatie van het Vastgoedbedrijf Gemeente 
Zoetermeer). Van de zijde van de Stichting Kwaliteitsteam Buytenpark waren 
aanwezig: Tanja van der Woud (met haar hond Blacky), Raymond Timmermans 
(vergezeld door Thea, zijn echtgenote) en Henk Luiten (vergezeld door de weduwe 
A. van Zeben-den Braber van het adres Meerpolder 9). Verder waren aanwezig de 
Chopinrode-bewoners G. Wagenmaker en P. van der Zijden. 
 

 

 
Op 20 juni 2013 heeft het afrondende gesprek plaatsgehad. Bij die gelegenheid liet 
wethouder Emmens weten vast te houden aan zijn voorkeursvariant.  
 

 
 
Tegen het eind van het jaar heeft de gemeente een nieuw geluidshinderrapport 
ingediend bij de Raad van State, opgesteld door DGMR, bestaande uit twee nieuwe 
delen berekeningen. Daartoe heeft DGMR voor het eerst feitelijke geluidmetingen 
gedaan in de Meerpolder om de huidige situatie te kunnen vaststellen, maar geen 
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feitelijke metingen van bijvoorbeeld flyball. Daarvoor worden nog steeds 
rekenmodellen gehanteerd. 
 
Over dit rapport heeft ons bestuurslid Henk Luiten contact gehad met de 
Nederlandse Stichting Geluidhinder (NSG). Afgesproken is dat de NSG alle 
opmerkingen gaat verzamelen in een apart rapport voor de Raad van 
Stateprocedure.  
 
Voor met name de bouw van het clubhuis en de aanleg van het terrein met 
lichtmasten is een aparte omgevingsvergunning nodig. Die is nog afzonderlijk te 
bestrijden.  
 

5. Het padenplan voor het natuurgebied, teneinde te voorzien in een deel waar 
wel en een deel waar geen mountainbikers mogen komen.  

 
Als secundair punt van de procedure bij de Raad van State tegen het 
bestemmingsplan Buytenpark, bestrijden we het misbruik van de natuur in het 
Buytenpark door mountainbikers. Omdat het niet te verwachten is dat de Raad van 
State hieraan bijzondere aandacht gaat besteden, hebben we deelgenomen aan 
overleg over een gemeentelijke regeling die ervoor moet zorgen dat er op dit gebied 
in elk geval iets gaat gebeuren.  
 
De aanleiding is een raadsmotie van 3 december 2012 met een pleidooi voor een 
betere scheiding van fietsers en wandelaars. In die motie wordt geconstateerd dat 
wandelaars en mountainbikers elkaar hinderen in het uitoefenen van hun recreatieve 
activiteiten in het Buytenpark en dat de gemeente in gesprek moet om een oplossing 
te bedenken met bebording.  
 
Op basis van die opdracht heeft de gemeente een breed overleg georganiseerd met 
externe partijen, die een rol hebben in het Buytenpark zoals de tourvereniging, mtb-
ers en het Kwaliteitsteam Buytenpark. Aan dit overleg is deelgenomen door onze 
bestuursleden Fred Jager, Leon van den Berg, Tanja van der Woud, Raymond 
Timmermans (samen ons dagelijks bestuur), Anja Jolman en – in het bijzonder 
namens de Vogelwerkgroep Zoetermeer - Winfried van Meerendonk en Hanneke 
Hoogvliet.  
 
De uitkomst is dat de gehele noordoostelijke helft van het oorspronkelijke 
natuurstergebied mountainbikevrij wordt gemaakt. De gemeente zal met officiële 
borden en bordjes regelen waar je mag fietsen en wandelen. Het project kost € 
25.000. Dat geld heeft de gemeente. 
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Voor het komend jaar geven we ons zelf de opdracht erop toe te zien dat de 
uitvoering van het plan snel tot stand komt, voor het nieuwe broedseizoen, en dat de 
gemeente nauwgezet toezicht gaat houden. 
 
Bovendien willen we beperking van het parcours dat jaarlijks wordt gebruikt voor 
internationale mountainbikewedstrijden, zoals ook dit jaar het geval was op 7 en 8 
september. Daarna hebben we laten weten dat we bij een volgende gelegenheid 
tegen de vergunningaanvraag hiervoor door de Stichting Wielerpromotie Het Groene 
Hart formeel bezwaar zullen maken als blijkt dat opnieuw met het natuurdeel van het 
Buytenpark geen rekening wordt gehouden.  
 
 

6. Het padenplan voor het wijk- en sportdeel van het Buytenpark. 
 

We hebben ons als Kwaliteitsteam Buytenpark ook ingespannen voor de 
totstandkoming van een helder padenplan in het Sport- en Wijkdeel van het 
Buytenpark. Nu is volstrekt onduidelijk voor wie de daar liggende paden bestemd 
zijn. Er staat nog maar een enkel fietspadbord. En waar een voetgangersbord staat 
aan de ene kant, staat aan de andere kant bijvoorbeeld niks. Om daar verbetering in 
te krijgen hebben de bestuursleden Tanja van der Woud en Raymond Timmermans 
Tanja op 28 november 2013 een rondgang gemaakt door het gebied met 
Wijkmanager Peter Collignon en daarbij 9 knelpunten geconstateerd.  

Op basis daarvan hebben we een actieplan gemaakt waarin is vastgelegd dat we 

ernaar streven dat op de hier weergegeven kaart  

UITSLUITEND de rood-roze aangegeven paden beschouwd kunnen worden als 
voet/fietspaden en alle overige (tussen)paden dus als voetpaden, en dat daartoe 
maatregelen nodig zijn als bebording. Voor de mensen die van het baggerdepot 
gebruik moeten maken zou een ontheffingsregeling kunnen worden ingevoerd. 
 
Daarna komt het natuurlijk aan op handhaving. Waarbij een extra kanttekening 
verdient dat inmiddels door ruiters een eigen pad is gemaakt door het Wijkdeel van 
het Buytenpark en dat ook daartegen zal moeten worden opgetreden. 
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7. De strijd tegen de hinder van de sportverenigingen in het Buytenpark. 

De omwonenden van het Buytenpark hebben geregeld hinder van evenementen en 
festiviteiten geïnitieerd door de sportverenigingen. Om dit te bestrijden zijn er door 
bestuursleden van de stichting het afgelopen jaar diverse malen meldingen gemaakt 
bij de gemeente van incidenten met name waar het ging om geluidshinder door de 
voetbalvereniging Real. 

Een bestuursdelegatie bestaande uit Tanja van der Woud en Raymond Timmermans 
heeft op 14 november 2013 een gesprek gehad met ambtenaren van de 
gemeentelijke afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving (VVH). Dat heeft 
geleid tot de volgende afspraken: 

a) In het vervolg krijgen we een overzicht van evenementen binnen het 
Buytenpark waarvoor vergunning zal worden aangevraagd  

b) Het Kwaliteitsteam Buytenpark wordt ook geïnformeerd zodra een 
vergunning wordt verleend. Eerste contactpersoon bij de gemeente is 
mevrouw Els Palm-Reijmer 

c) Tussen het moment van de vergunningverlening en het evenement zelf zal 
in beginsel de gebruikelijke bezwaartermijn van 6 weken in acht worden 
genomen. 

d) Wij hebben beloofd ons in te spannen om waar dat mogelijk is richting de 
gemeente steeds tijdig kenbaar te maken welke complicaties zich kunnen 
voordoen bij verstrekking van de gevraagde vergunning. Daarbij zal mede 
worden gelet op te verwachten verkeers/parkeerproblemen. 

e) De bewoners rondom het Buytenpark moeten steeds worden geïnformeerd 
over evenementen die in een buurt worden gehouden. Dat is een taak van 
de vergunninghouder. We hebben gezegd dat het gaat om ongeveer 1000 
adressen volgens de door ons bij notariële acte vastgelegde kaart. 

f) De gemeentelijke overheid en de politie moeten ervoor zorgdragen dat ten 
tijde van elk evenement de vergunningen worden nageleefd. 

g) Voor niet vergunningplichtige maar wel hinder gevende festiviteiten van de 
sportverenigingen zullen we apart actie moeten ondernemen richting die 
sportverenigingen. 
 

8. Pogingen te komen tot nieuw regulier overleg tussen de Stichting 
Kwaliteitsteam Buytenpark en de gemeente Zoetermeer. 

 
In het vorige jaarbericht konden we melden dat het reguliere overleg in de Werkgroep 
Buytenpark op 5 september 2012 op last van het college van Burgemeester en 
Wethouders is stopgezet, met als enige reden “dat het geen zin heeft verder te 
praten over het Buytenpark waar er voor verbeteringen toch geen geld is”. Sindsdien 
proberen we opnieuw tot geregeld overleg te komen omdat er diverse zaken tegelijk 
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aan de orde zijn. Daarover hebben we ook maar weer eens een brief gestuurd aan 
het college van Burgemeester en Wethouders, maar zonder resultaat. Wijkmanager 
Peter Collignon heeft ons beloofd ons met bij deze pogingen te blijven steunen. 
 
 

9. Inbreng voor verbetering participatietrajecten (op basis van Burgerinitiatief 
WZZ). 

We hebben bijgedragen tot de totstandkoming van het bewonersplatform Wij Zijn 
Zoetermeer (WZZ), samen met het Actiecomité behoud Karakter Noord AA (vooral in 
de persoon van Tom Abel) en Seghwaert In Protest (SIP) (vooral Bas van Baarle). 
Na enige strubbelingen heeft ons bestuurslid Leon van den Berg van dit platform het 
voorzitterschap op zich genomen. Met steun van enkele tientallen burgers hebben 
we als WZZ een Burgerinitiatief ingediend bij de gemeenteraad van Zoetermeer, 
teneinde meer Burgerparticipatie te bereiken. Tegen het eind van het jaar heeft de 
gemeenteraad dit Burgerinitiatief grotendeels aanvaard. 

Onderdelen daarvan zijn:  

a) Bij elk gemeentelijk plan moet voortaan staan hoe en wanneer de inwoners 
worden gehoord. 

b) Er komt – voorlopig op proef voor een jaar - een Samenspraakgroep van 
burgers met als kerntaak de gemeente te adviseren over hoe de burgers meer 
invloed kan worden gegeven. De groep gaat zelf uitmaken hoe ze gaat 
werken en ook de samenspraaktrajecten evalueren.  

c) Er komt elk kwartaal een mogelijkheid een openbare vergadering te houden 
voor ingezetenen en raadsleden over onderwerpen die burgers zelf hebben 
aangedragen.  
 

.  
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WAT WE VERDER ZOAL HEBBEN GEDAAN ALS TEAM 
 

- Verzet tegen het plan van de gemeenteraad om de gemeentelijke Groenkaart 
zo te wijzigen dat er al compensatie is voor een eventuele uitbreiding van 
SnowWorld in het Buytenpark. Op aangeven van de fractie van GroenLinks is 
dit voorstel alsnog gecorrigeerd. 

- Op het kap- en snoeiwerk in het wijkdeel van het Buytenpark toezicht 
gehouden. 

- Op 7 maart 2013 heeft Leon van den Berg namens het Kwaliteitsteam 
deelgenomen aan de voorbereidingsessie voor een nieuwe provinciale 
structuurvisie. 

- Inzien (door Tanja van der Woud en Raymond Timmermans) van de 
omgevingvergunningsaanvragen achteraf van SnowWorld voor onder meer 
het schaatsbaantje en het schietbaantje en activiteiten. Daarbij is terloops ook 
de aanleg van de verlengde derde baan aangevoerd. Op de aanvragen is in 
2013 voor zover waarneembaar geen beslissing genomen. 

- Kennismaking op 16 juli met de nieuw (tijdelijke) wijkpostmanager Marcel 
Looijaard door Leon van den Berg en Raymond Timmermans. 

- Diverse contacten met provinciale ambtenaren en politici om naar wegen te 
zoeken het Buytenpark beter te beschermen. 

- Besprekingen (door met name Leon van den Berg en Raymond Timmermans) 
met Sebastiaan Smits van Storytellers over het idee het evenemententerrein 
in het sportdeel van het Buytenpark te ruilen voor een natuurtheater op de 
mountainbikeheuvel. 

- Uitleg door Fred Jager, Tanja van der Woud, Raymond Timmermans en Anja 
Jolman aan de Adviesraad Stompwijk op donderdag 28 november over wat er 
te gebeuren dreigt in het ook voor Stompwijk naburige Buytenpark. 

- Gesprek op vrijdag 29 november over de SnowWorldplannen met de fractie 
van de SP in Zoetermeer, op haar verzoek, door Leon van den Berg en 
Raymond Timmermans. 

 
In totaal hebben we als Kwaliteitsteam 23 brieven verstuurd, de meeste op 
actiepunten die in dit jaarbericht zijn vermeld. 
 
Er waren diverse perscontacten, vooral verzorgd door Leon van den Berg. 
 
En verder hebben we 11 maal een info-e-mail gestuurd aan al onze volgende 
sympathisanten. Daarnaast stond op het programma het actualiseren van onze eigen 
Weblog http://buytenparkzoetermeer.weblog.nl, maar dat is niet gelukt. 
 
  

http://buytenparkzoetermeer.weblog.nl/
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FINANCIEEL VERSLAG 2013 
 
Het jaar werd gestart met een positief saldo van € 406,32.  
Daarvan bestond €  375,00 uit al ontvangen ‘vaste’ bijdragen van bestuursleden voor 
het jaar 2013. In 2013 kwam daar nog eens € 415 bij, waarvan € 100 als ‘vaste’ 
bijdragen en € 315 als extra storting voor juridische procedures.  
De giften betreffen 36 stortingen van particuliere ondersteuners.  
De kosten bedroegen dit jaar € 723,29, dit inclusief bankkosten en twee betalingen 
van totaal € 517,50 aan onze advocaat mevrouw A. Jonkhoff, te weten € 199,50 als 
eigen bijdrage en € 318 aan griffierechten Raad van State. 
 
 
In kas 1-1-2013   €  406,32   
 
Ontvangen Bijdragen bestuur €  415,00 
         Giften   €  595,00 
 
Uitgaven juridisch proces      € 517,50 
         Declaraties (onkosten secretariaat)  € 131,56 
         Bankkosten      €   74,23 
     -------------            -------------- 
     € 1416,32   € 723,29 
 
In kas 31-12-2013            €  693,03  
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
Tanja van der Woud-Wolterbeek 
(penningmeester) . 
Zoetermeer, 18 maart/5 juni 2014 
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OVER DE STICHTING 
 
De Stichting Kwaliteitsteam Buytenpark is opgericht op 5 januari 2012.  
Daarvoor was het Kwaliteitsteam een los samenwerkingsverband. De Stichting heeft 
als hoofddoel “het bevorderen van de ruimtelijke, landschappelijke en ecologische 
kwaliteiten die bepalend zijn voor de identiteit van het Buytenpark in Zoetermeer en 
het verantwoord duurzaam behoud en beheer van het hierbij betrokken gebied”. Het 
hele ‘betrokken gebied’ is aangegeven op een bij de stichtingsakte gevoegde kaart.  
 
Het bestuur bestond in het jaar 2013 uit: 
- Fred Jager (voorzitter) (bewoner Buytenwegh) 
- Tanja van der Woud (penningmeester) (bewoner Buytenwegh en tevens 
vertegenwoordiger IVN Vereniging voor natuur- en milieueducatie) 
- Leon van den Berg (eerste secretaris) (vertegenwoordiger Algemene 
Vereniging voor Natuurbescherming, AVN; in die laatste hoedanigheid de opvolger 
van ons vroegere bestuurslid IJsbrand Feeke) 
- Raymond Timmermans (tweede secretaris) (bewoner Buytenwegh) 
samen het dagelijks bestuur van de Stichting,  
 
en verder de leden: 
- Hanneke Hoogvliet (vertegenwoordiger Vogelwerkgroep Zoetermeer (VWZ),  
- Anja Jolman (bewoner Buytenwegh) 
- Henk Luiten (bewoner Meerpolder) 
- Winfried van Meerendonk (vertegenwoordiger VWZ) 
- Joke Meijer (vertegenwoordiger Stichting Bomen Over Leven, BOL). 
 
Als buitengewoon en adspirant lid onderkende de Stichting 
- Eugène Kesselaar (bewoner Voorweg). Hij nam deel aan de meeste 
vergaderingen van de Stichting en voerde als eigenaar/ bewoner van het pand aan 
de Voorweg 228 A ook persoonlijk actie. Tot onze spijt heeft hij zijn activiteiten tegen 
het eind van het jaar neergelegd. De stichting is hem dankbaar voor zijn steun en 
bijdragen. 
. 
Op zaterdag 28 september hadden we onze openbare jaarvergadering in de vorm 
van een wandeling door het Buytenpark. Een manier van praten waarvan we een 
traditie willen maken. 

Voorzitter Fred Jager heeft tegen het eind van het jaar laten weten dat hij die functie 
in het nieuwe jaar wil neerleggen. Hij wil wel lid blijven van het dagelijks bestuur, 
bijvoorbeeld in de rol van leider van de vergaderingen, maar adviseert voor het naar 
buiten treden als voorman van de Stichting iemand anders aan te wijzen. 
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