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Buurtavond Kwaliteitsteam Buytenpark over raadsbesluit
bestemmingsplan
Het Kwaliteitsteam Buytenpark belegt dinsdag 11 december een buurtavond over het
besluit van de gemeenteraad Zoetermeer om het bestemmingsplan Buytenpark
ongewijzigd vast te stellen. De raad besloot hiertoe op maandag 3 december.
Daarmee is formeel de deur geopend voor de vestiging van een honderdtal
siertuinen van de Tuinvereniging Seghwaert naar de zuidwesthoek van het park, en
de verhuizing van de hondenschool naar het voormalige schapenweitje van het park.
De herhaalde verzoeken van het Kwaliteitsteam Buytenpark, om mede in verband
hiermee enkele wijzigingen aan te brengen in het bestemmingsplan, zijn door de
raad genegeerd. Het team kreeg in de raad alleen steun van de fracties van de PvdA
(6 zetels), de SP (3 zetels) en GroenLinks (2 zetels). Het voorstel van de laatste om in het bijzonder ter bescherming van de steenuil - af te zien van de nieuwe locatie
van de tuinvereniging werd na een ultrakort debat met 27-11 verworpen. Met
dezelfde stemverhouding is vervolgens het bestemmingsplan zelf aanvaard.
Uiteindelijk is daarna nog wel met ruime meerderheid een motie van GroenLinks
aangenomen die het college feitelijk opdraagt in overleg te treden met het
Kwaliteitsteam over het bereiken van een veilige scheiding tussen fiets- en
wandelroutes in het Buytenpark. Daarbij gaat het er met name om een betere
routering van de mountainbikers te bereiken. De motie spreekt er een voorkeur voor
uit dit met de hulp van normale verkeersborden te regelen.
Het Kwaliteitsteam acht overigens de slag om de bestreden punten zeker nog niet
verloren. Over ongeveer anderhalve maand begint de termijn waarbinnen tegen het
bestemmingsplan bezwaar kan worden gemaakt bij de Raad van State. Dat is het
team vast van plan. Zo’n bezwaarprocedure vertraagt sowieso al de verhuizing van
tuinvereniging en hondenschool met mogelijk twee jaar. Over het hoe, wat en
waarom belegt het team dan ook de buurtavond op dinsdag 11 december in de aula
van de basisschool De Watersnip, César Franckrode 70. De avond begint om 20.00
uur en eindigt vermoedelijk om 22:00 uur. Van tevoren aanmelden hoeft niet, maar
mag wel buytenpark@bergit.nl.
////
Noten voor de redactie
Het Kwaliteitsteam Buytenpark is sinds 5 januari 2012 een stichting. Deze bestaat uit
bewoners van de nabijgelegen wijk Buytenwegh, de Vogelwerkgroep Zoetermeer (VWZ), de
1
Persbericht 16 - Kwaliteitsteam Buytenpark.docx
20121204

Algemene Vereniging voor Natuurbescherming (AVN), de IVN Vereniging voor natuur- en
milieueducatie’ en de Stichting Bomen Over Leven. Ook mensen uit andere wijken hebben
zich als belangstellenden gemeld en er zijn contacten met andere organisaties om deel te
nemen. Op het weblog http://buytenparkzoetermeer.weblog.nl. worden belangstellenden op
de hoogte gehouden van de ontwikkelingen rond dit natuurpark.

Informatie (niet voor publicatie)
Informatie: Leon van den Berg, 079-3163631/06-20139845.
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