STOP de hoogbouw
in het Binnenpark
15 verdiepingen

karakter van de wijk

verkeerstoename

Hildebrandhove

46,5 meter hoog

grote invloed natuur
Binnenpark

Woonhart

parkeerdrama

vermindering licht
Antigoneschouw

geen privacy

waardevermindering

De meeste mensen hebben gehoord over de plannen om op het terrein
van De Sniep twee hoogbouw-appartementen te realiseren (torens van
46,5m en 25m). Omdat deze plannen een grote impact hebben op ons als
omwonenden willen we mensen samenbrengen om kennis en kunde te
delen en zo onze gezamenlijke belangen te behartigen.

Ook ongerust? Meer informatie?
Ga naar www.monoliet.net en vul de enquête in!
Help mee en hang de achterzijde
van deze poster voor het raam

Een initiatief van MONOLIET ZOETERMEER - Belangenorganisatie voor LAAGBOUW
rondom het Binnenpark te Zoetermeer (Wijken De Leyens en Buytenwegh).

GROTE BELANGSTELLING
VOOR WONEN IN DE SNIEP
Beste belangstellenden,
Sinds de lancering van onze website www.wonenindesniep.nl heeft een groot aantal mensen
interesse getoond en zich daadwerkelijk ingeschreven. Wij hebben veel enthousiaste reacties
mogen ontvangen en er wordt zeer positief op onze plannen gereageerd. De teller van de
inschrijvingen staat inmiddels op ruim 700 en neemt dagelijks toe!
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DE SNIEP AANGEMELD ALS PILOT-LOCATIE VOOR
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KLIMAAT-ADAPTIEF BOUWEN
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De gemeente Zoetermeer onderschrijft het klimaat-adaptief bouwen en heeft hiertoe in 2019 het
Convenant klimaat-adaptief bouwen ondertekend.
Klimaat-adaptief bouwen is nodig zodat gebouwen beter bestand zijn tegen weersextremen
als gevolg van klimaatverandering en het klimaat een steeds grotere impact heeft op onze
leefomgeving.
Chronos ziet dat duurzaam en klimaat-adaptief bouwen de nieuwe norm voor de toekomst is
en zet hier breed op in. De woongebouwen van De Sniep zullen geheel aan deze nieuwe norm
voldoen.

✓

Chronos heeft dan ook het plan De Sniep hiertoe bij de gemeente Zoetermeer en de provincie
Zuid-Holland aangemeld als pilot-locatie voor klimaat-adaptief bouwen.
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OOK ONGERUST?
WWW.MONOLIET.NET

46,5 METER HOOG

HOOGBOUW!
STOP
IN HET BINNENPARK

