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Duives redt Eugster in debat Ijzeren Vrouw
Door in te grijpen in een hoog oplopend heen-en-weer-gepraat
over plannen rond de Ijzeren Vrouw heeft PvdA-raadslid S. Dui
ves gisteravond een escalatie tussen wethouder J. Eugster
(CDA) en gemeenteraad voorkomen. Duives liet het debat
schorsen toen Eugster totaal geen begrip toonde voor kritiek
op de inspraak door burgers en de raad zelf, en de ergernis van
raadsleden alleen maar toenam.

.rm:$1 Inspraak

door Wim Hagemans

Duives maakte van de schor·
sing gebruik door eerst Eugster
wat te bedaren en vervolgens

de grote fracties te bewegen de
discussie over de Ijzeren Vrouw
en de inspraak uit te stellen tot
volgende maand, wanneer
wordt gesproken over de ruim·
telijke uitgangspunten voor de

bouwplannen. ..Zie het maar
als een ingreep van een vrien
din. Ik vind dat et op zo'n
avond geen ongelukken mogen
gebeuren", verklaarde Duives
later desgevraagd.
Wethouder Eugster slaagt er
maar niet in de omwonenden
van de Ijzeren Vrouw, die het
karakter van het Prins Hendrik
park willen behouden, ervan te
overtuig~n dat nog niets over
de bouwplannen is beslist en
dat hun mening serieus wordt

genomen. De Stichting Ijzeren
Vrouw is woedend op Eugster,
schreef een brief op poten aan
de gemeenteraad, en ventileer
de zijn ongenoegen gisteravond
nog eens, insprekend bij de
raadscommissie ruimtelijke
ontwikkelingen en beheer.
•Wat heeft dit nog met demo
cratie en vertrouwen te maken?
Uiteindelijk kunt u alles af
dwingen. M:tar als u zo te werk
gaat kunt u verwachten dat wij
alle mogelijke inspraakproce·

dures aangrijpen, met alle ver
tragingen van dien," waar
schuwde M. van Essen, voorzit
ter van de stichting.
De stichting is vooral boos over
het verloop van een gesprek
met Eugster van een nieuw
'overlegplatform\ op 5 novem
ber vorig jaar, één dag nadat B.
en W. met ontwikkelaar Her
togbouw een intentie-overeen
komst hadden getekend over
de bouw op de locatie Brabant
bad, in en áán het water. Deze

overeenkomst borduurt voort
op twee bouwplannen die in
1992 uit een prijsvraag kwa
men, en in 1999 werden ver
taald in een nieuwe steden
bouwkundige visie. Van Essen:
"Over 'lijnen en strepen' en
over het programma van eisen
mochten we niet eens meer
praten_ In 2007 mogen we al
leen nog meedenken over de
inrichting van het park. Wij
stonden perplex."
Ook de meeste raadsfracties er·

geren zich flink aan de wijze
waarop Eugster met de planvor·
ming rond de Ijzeren Vrouw
omgaat. De WO heeft al eerder
voorgesteld dat het college
bouwt bij de parkeerplaatsen
van de Van GrobbendonckJaan,
en niet in en aan het water.
Duives zei het gisteravond zo,
en anderen waren het met haar
eens: .Dat je rond de plas kunt
blijven lopen, vinden wij een
heel belangrijk punt:' A. Paan
akker wil inzage in stukken.


