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LANDGRAAF Deel van parking lange tijd onterecht geëxploiteerd door Snowworld

De parkeerplaats met op de achtergrond de skihal van Snowworld en links daarvan het gebied waar het klimpark zal verrijzen.
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Klimpark komt weer in zicht
door Jos van den Camp
– Landgraaf en Snowworld hervatten de gesprekken om
een groot klimpark en een 750 meter lange rodelbaan aan te leggen.
De gesprekken lagen stil vanwege
een langslepend dispuut over de
parking.
Volgens de gemeente Landgraaf
heeft Snowworld de helft van de
huidige publieksparkeerplaats ruim
twee jaar lang illegaal geëxploiteerd. Volgens wethouder Freed
Janssen (GBBL, toerisme) heeft
Snowworld destijds ‘iets te enthousiast gehandeld’ door het terrein te
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omheinen en af te sluiten met slagbomen. Volgens Snowworld gebeurde dat om veiligheidsredenen
aangezien er sprake was van veel inbraken. ’s Werelds grootste skihal
mocht weliswaar vooruitlopend op
de aankoop het terrein van Landgraaf asfalteren, maar had echter
nooit toestemming om het openbare karakter van het terrein te veranderen in dat van een afgesloten parkeerterrein dat niet meer vrij toegankelijk was voor bijvoorbeeld automobilisten die er hun auto wilden parkeren om een wandeling te
maken in het Gravenrode-gebied
of alleen maar een kijkje te nemen

in of rondom Snowworld.
Financieel-directeur Wim Moerman van Snowworld zegt echter
dat zijn bedrijf was overgegaan tot
de inrichting van het terrein omdat
de gemeente zich niet zou hebben
gehouden aan eerdere afspraken.
„Het was een vorm van compensatie.”
In zijn optiek had Landgraaf onder het vorige college van B en W
beloofd financieel te participeren
in de bouw van het nabijgelegen
Snowworldhotel. Maar financiële
participatie bleek een vorm van ongeoorloofde staatssteun.
Onlangs is Snowworld pas over-

gegaan tot de aankoop van het terrein voor een bedrag van 133.000
euro van de gemeente Landgraaf.
Landgraaf wilde niet eerder praten
over het hernieuwd opstarten van
procedures waardoor Snowworld
naast de skihal het al langer gewenste klimpark kan bouwen.
De bouw van die attractie gaat
2,5 miljoen euro kosten en moet
jaarlijks nog eens 150.000 bezoekers gaan trekken. Volgens Moerman komt bij het klimpark met
tien parcoursen in diverse moeilijkheidsgraden ook een 750 meter lange rodelbaan die op de top van de
Wilhelminaberg zal starten.

