
'Veel te
| veel nieuwe
woningen'
PvdA: particuliere
huizenbezitters de dupe
HOEKSCHE WAARD Woningbczitters in de Hoeksche
Waard dreigen de dupe te worden van de ongebrei-
delde bouwlust van de vijf gemeenten op het eiland.
Dat stelt de PvdA in Korendijk. De gemeenten willen
volgens de partij tot 2030 vijf- tot zeshonderd meer
woningen laten bouwen dan volgens onderzoeken
nodig is.
FOLKERT VAN DER KROL

Dat, leidt volgens fractievoorzitter
Jelle Stelpstra van de PvdA in Ko-
rendijk tot onverkoopbare huizen
en dalende prijzen van bestaande
koopwoningen. „Als nieuwe huizen
niet worden verkocht, is dat het ri-
sico van de projectontwikkelaar.
Maar de bouw van te veel woningen
kan er ook toe leiden dat particu-
liere huizenbezitters worden getrof-
fen," aldus Stelpstra, die in Koren-
dijk bijval heeft van andere partijen.

Stelpstra heeft de Hoeksche
Waardse nieuwbouwplannen verge-
leken met ramingen naar de wo-
ningvraag en bevolkingsprognoses.
„Tot 2020 zie je al een overschrij-
ding van honderden woningen,"
zegt Stelpstra. „Zelfs al zouden mijn
berekeningen slechts voor de helft
kloppen, dan nog is dit zorgelijk."

Alle gemeenten in de Hoeksche
Waard hebben plannen om uit te
breiden. Zo zet Cromstrijen tot 2030
in op bijna 750 extra woningen ter-
wijl er een jaar geleden 273 stonden

Het Lijkt er op of
alle plannen voor
woningbouw bij
elkaar zijn gevoegd
-Jelle Stelpstra

gepland, berekent de PvdA. Volgens
wethouder Bas Boelhouwers van
Cromstrijen blijft het te bouwen
aantal woningen binnen de band-
breedte die de provincie biedt „Ge-
deputeerde Staten vindt de woonvi-
sie en bijbehorend woningbouwpro-
gramma aanvaardbaar," aldus Boel-
houwers.

Volgens wethouder Gerard den
Boer.van Korendijk komt zijn ge-
meente niet met extra bouwplan-
nen. Ook zegt hij zich niet te kun-
nen bemoeien met de plannen van
de vier andere gemeenten.

Verhuizen
Stelpstra vindt dat te kort door de
bocht. „Als andere gemeenten wel
meer bouwen, heeft dit effect op de
woningmarkt in Korendijk. Veel
mensen verhuizen binnen de Hoek-
sche Waard. Dit is een onderwerp
dat op Hoeksche Waardse schaal
moet worden bekeken. Nu lijkt het
er op of alle woningbouwplannen
bij elkaar zijn gevoegd., zonder over-
leg of we in totaliteit niet te veel
bouwen in de Hoeksche Waard."

Alle vijf gemeenteraden moeten
de regionale woonvisie, waarin de
woningbouwplannen moeten pas-
sen, goedkeuren. Als deze in Koren-
dijk wordt gewijzigd of niet aange-
nomen ontstaat een lastige situatie.
De Hoeksche Waardse gemeenten
moeten liet namelijk van de provin-
cie eens worden. De Korëndijkse
raad beslist er op 15 september over.


