
JWethouder
schiet tekort
bijzuidrand'
Motie van diepe treurnis
NUMANSDORP • Zelfs
met een 'motie van diepe
treurnis' is het de oppo-
sitie in Cromstrijen niet
gelukt het college pas op
de plaats te laten maken
met Numansdorp-Zuid.
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van de bouw van een senioren/zorg-
complex op het terrein van 't Hooft
en Van Proqijen door de Stichting
Ouderenhuisvesting Rotterdam
(SOR). Ook de volgens CDA, PvdA
en Gr-aenLinks broodnodige facelift
van het Havenkwartier in Numans-
dorp kan zodoende niet doorgaan.

Met een spervuur aan vragen pro-
- beerden CDA en PvdA, tevergeefs,
bloot te leggen dat deze keuzes van
het colle-ge indruisen tegen eerder
genomen raadsbesluiten. Op de
vraag of de beslissingen van b en w
onomkeerbaar zijn, antwoordde
Korbijn in eerste instantie met een
volmondig 'ja'. Maar daar kwam de
wethouder later op terug. "Het col-
jege hoopt voor de zomer, en anders
uiterlijk in september, met defini-
tieve voorstellen te komen en daar-
over heeft de raad natuurlijk het
laatste woord:'

Op een aantal belangrijke vragen
kon of wilde Korbijn
geen antwoord geven. In
de openbaarheid praten
over mogelijke claims
van de projectontwikke-
laar als die _niet mag
bouwen in de Toren-
steepolder, kan de posi-
tie van de gemeente vol-
gens de wethouder ern-
stig schaden. Midstate
heeft Cromstrijen al vele
tonnen betaald ter voor-
bereiding van de plan-

nen in Numansdorp-Zuid, En hoe-
wel er nog geen concrete samen-
werkingsovereenkomst ligt, zou de
projectontwikkelaar jgrondeigenaar
minstens dat geld kunnen terugvor-
deren als het project helemaal
wordt afgeblazen.

Juist zulkerisico's baren de oppo-
sitie grote zorgen. "Wij willen best
bonwen aan de zuidrand, maar
kunnen geen beslissingen nemen
zonder over alle feiten te beschik-
ken," -aldus CDA-fractievoorzitter
Pieter Paans. "We worden echter
voor voldongen feiten geplaatst
waarover we niks meer mogen zeg-
gen."

Met de motie spraken _CDA,PvdA
en GroenLinks tijdens een-extra
raadsvergadering hun afkeuring uit
over de rnanier waarop met name
wethouder Ineke Korbijn (Crom-

-strijen'98) leiding geeft aan het
nieuwbouwproject.

'Het projectmanagement ver-
toont ernstige tekortkomingen en
de verantwoordelijk wethouder is
in belangrijke mate tekortgeschoten
bij het uitvoeren van
haar taak, zowel inhou-
delijk als qua commu-
nicatie'.

De zeskoppige oppo-
sitie legde het met één
stem verschil af tegen
de coalitie, die wél ver-
trouwen heeft in de
plannen en de handel-
wijze van de wethou-
der. Zij heeft volgens Wethouder Korbijn.
VVD, Cromstrijen'98, ARCHIEFFOTQ_

D66 en SGP uiterst
zorgvuldig gehandeld en de raad
keurig op de hoogte gehouden van
de ontwikkelingen.

Ook een aparte motie van Groen-
Links haalde het niet. Deze pàrtij
stelde de gemeenteraad.een bezin-
ningsperiode voor. In die tijd zou-
den deskundigen de haalbaarheid
van de gewijzigde plannen voor het
poldergebied aan de zuidrand van
Numansdorp onder de loep kunnen
nemen.

De .oppositie is 'het niet eens met
het college, dat onlangs besloot om
projectontwikkelaar Mldstate 176
woningen te laten bouwen in de To-
rensteepolder. Dit gaat ten koste


