
Raad steunt
bezwaren
inAawijk
Binnen de Bossche gemeenteraad leven grote bezwaren tegen
de bouw van 83 appartementen in de Aawijk-Zuid. Volgens Pv
dA-raadslid M. Pieters beweegt het college van B. en W. zich
zelfs op een 'heilloze weg' door de plannen door te zetten.

W'Pi':nm, Appartementen

van een verslaggever

De meeste partijen waren eens
gezind in hun afwijzing van de
plannen voor 39 appartemen
ten op de hoek SUllla
trastraatlJavastraat (locatie Kar
wei) en voor 44 appartementen
op de hoek JavastraatfRoer
straat dê1.1f vlakbij. B. en W. van
Den Bosch willen een project
procedure volgen om cIe plan
nen van respectievelijk Eijke
lenburg Dura Bouwen Gebr.
Van Wanrooij te kunnen reali
seren.
De gemeenteraad moet daar 9
december over beslissen, maar
lijkt er gezien de behandeling
in de raadscommissie mimtelij
kc ontwikkelingen en beheer
van gisteravond niet mee ak·
koord te :lullen gaan. Dit tot
genoegen van bewoners van de
Indische buurt, van wie er veel
op de publieke tribune zaten,
en die eerder al te hoop liepen
tegen de plannen. De buurt
voelt zich onvoldoende bij de
planvorming betrokken. De
plannen zijn te grootschalig,
maken de verkeers- en parkeer
dmk veel te hoog en de buurt
onveilig, betoogde L. Melkert
gisteravond namens 277 om·
wonenden.

Verstand
CDA'er A. Koot - hij kreeg
steun van e1e meeste fracties 
stelde voor om alsnog met bei
de projectontwikkelaars te

gaan praten teneinde tot een
voor de wijk aanvaardbaar plan
te komen. Wethouder J. Eug
ster liet echter weten daar
geen heil in te zien. "Wij heb
ben alle bezwaren heel goed af
gewogen en zijn tot de conclu
sie gekomen dat de plannen
goed zijn. Ik zou de bezwaren
juist niet serieus nemen als ik
nu ineens zou zeggen dat het
ook anders kan." Eugster zei
ook dat naar haar idee emoties
het verstand overheersten.
G. Schermers (VVD) had twee
'maquettes' van Lego mee naar
het stadhuis genomen om te la·
ten zien dat er ook andere mo
gelijkheden zijn. Hij pleitte on
der andere voor bouwplannen
met 'kwaliteit van de jaren der
tig'. J. van Haren (Leefbaar 's
Hertogenbosch en Rosmalen)
sprak van 'dictatuur van pro
jectontwikkelaars' waaraan
een halt moet worden toege
roepen. En M. Pieters (PvdA)
zei: "Het college is op een heil
loze weg. Er moet een plan ka·
men dat gedragen wordt door
gemeente, bouwers én omwo
nenden."
Dat de omwonenden aanvanke
lijk geen informatie kregen
over de plannen, en op een in
spraakavond op 17 maart van
dit jaar met 'voldongen feiten'
geconfronteerd werden, is iets
wat nooit meer mag voorko
men, vindt de gemeenteraad.
Binnenkort wil ele raad een de
bat over inspraak rond bouw
initiatieven.
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