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l I I •'Ijn—i _ ||

% f /*x s*\1 v^ s*\ • t A i w^ i /~\ ts\ /^\ 'i /"\^ t^ /^ l /"^ /™% i**voorDouwpianin lorensteepoioer
<OrsU,.-VA/' VLi .S-A 9 rM fc- '.o \ 2
NUMANSDORP l Twijfels, vele
haken en ogen en vragen ten spijt,
gaat de gemeenteraad van Crom-
strijen opnieuw voor de bouw van
176 woningen in de Torensteepol-
der ten zuiden van Numansdorp.
De Raad van State vernietigde dat
plan afgelopen zomer, maar de
meeste politieke partijen zien een
nieuwe poging als de snelste ma-
nier om eindelijk nieuwe huizen in
Numansdorp te kunnen bouwen.

Bovendien, en dat weegt min-
stens zo zwaar, hoeft de gemeente
dan niet bang te zijn voor een
claim van projectontwikkelaar
Midstate, die de beoogde woningen
wil bouwen en dan eveneens een
oostelijke randweg om het dorp

aanlegt. De dreiging van een claim
was voor een meerderheid van co-
alitiepartij CDA - raadslid Koos
Oostveen stemde toch tegen - zelfs
reden om 'tandenknarsend5 voor
bouwen in de Torensteepolder te
kiezen. In de oppositie trok de par-
tij de laatste jaren nog fel van leer
tegen het bouwplan.

Juridisch gevecht
Het betekent dat gemeente en Mid-
state afstevenen op een nieuw juri-
disch gevecht met inwoners, de ei-
genaren van het voormalige 't
Hooft en Van Prooijen-terrein en
mogelijk ook de provincie. De vier
inwoners die gisteravond hun zegje
deden, brandden het plan com-

pleet af. „Ik ben goed ingeburgerd
in Numansdorp," zei er één. „Ik het}
niemand meegemaakt die er posi-
tief over is."

De provincie stelde vorige week
in een kritische brief dat het plan
eerst moet worden aangepast op de
toekomstige vraag naar woningen
in de Hoeksche Waard. Maar vol-
gens burgemeester Jan Luteijn
heeft gedeputeerde Govert Veld-
huijzen van Zuid-Holland gisteren
toegegeven dat de brief naar de ge-
meenteraad (nog) niet verstuurd
had mogen worden. Binnen drie
weken gaat de gemeente Croms-i
trijen met een 'zware delegatie' op
bezoek bij het provinciebestuur om
de situatie te bespreken.


