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Wethouder Martine Visser (Economische Zaken) van Almere.

vrijdag 11 april 2008

'Heel indrukwekkend en veelbelovend'
Het college van burgemeester en wethouders van Almere ziet het attractiepark Adventure World
helemaal zitten.

MEER VIDEO

Wethouder Economische Zaken, Martine Visser klinkt dan
ook behoorlijk enthousiast. 

,,Wij vinden het een ongelooflijk mooi verhaal, heel
indrukwekkend. We hebben ook plezierige gesprekken met
de initiatiefnemers gevoerd. Het ziet er veelbelovend uit.''

Visser denkt dat het park juist voor Almere heel interessant
kan zijn. ,,Het is een grote publiekstrekker met een
uitstraling voor de te ontwikkelen kustzone aan het
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Wethouder Martine Visser (Economische Zaken) van Almere. uitstraling voor de te ontwikkelen kustzone aan het
Gooimeer. De komende jaren worden op die toplocatie

duizenden woningen gerealiseerd, appartementen, kantoren, attracties en nog veel meer. We verwachten
dat daar allerlei soorten mensen op afkomen. Gezinnen met kinderen, maar ook tweeverdieners. Het uitzicht
op Amsterdam is prachtig en er is straks een levendige boulevard. We hebben als Almere een enorme ambitie
en het initiatief van Adventure World past daar uitstekend in.''

zie ook:
Grootste indoor attractiepark
Adventure World brengt het onbereikbare binnen bereik 'gewone man'

 
REACTIES  Deze discussie is gesloten - het is niet mogelijk om op dit artikel te reageren

Ik hoop dat wethouder Visser het Engels voor 100% beheerst. Wettelijk (artikel 2.6 lid 1 Algemene wet
bestuursrecht) is de overheid verplicht uitsluitend gebruik te maken van het Nederlands. De meeste toeristen
komen uit Duitsland. Als Avonturenwereld te "eenvoudig" is, kan nog nuttiger de naam "Abenteuer Welt"
gebruiken in plaats van altijd weer een of andere achterlijke Engelse term. 
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Wat te denken van AVONTURENWERELD, of moeten we weer rekening houden met de nog geen 5% van de
Nederlanders die echt (voor 100%) Engels spreken. Spreek en gebruik toch uw "moerstaal". In dit land is de
officieële taal het Nederlands en die taal dien men binnen onze landsgrenzen ook te spreken en te
gebruiken. Heeft men daar geen zin in, dan moet men verhuizen naar een Engelstalig land.
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