Buurt ziet komstvan tiideliike
bouwweg in Kockengen niet zitten
De aanleg van een (tiideliike)

mens deze huishoudens, vreest
ontsluitingsweg voor de nieuwdat de tijdelijke bouwweg wel eens
bouw in het Vierde Kwadrant
minder tiidelijk kan ziin dan gevan Kockengen komt moeilijk
wenst.,,Er wordt een vergunning
van de grond. Geen van de alafgegeven voor tien iaar; En die
ternatieven is onomstreden.
" vergunning kan nog eens worden
Maandag 6iuni is er een inloopverlengd met tien iaar als de
biieenkomst in woonzorgcennieuwbouwplannen voor het
trum Overdorp.
Vierde Kwadrant worden uitgeDouwe Anne Verbrugge
Kockengen
Voor de aanleg van de bouwweg
voor de nieuwbouw in het Vierde_
Kwadrant zijn viifvarianten. Proiectontwikkelaar BPD, de eigenaar
van de bouwgrond, heeft een voorkeur voor een bouwweg langs de

achtertuinen van zo'n z5 woningen aan de Roerdomp en de Fuut.
Alleen zien de bewoners. van die
straten zien dat niet zitten
Kor Bosscher, woordvoerder na-
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breid. Grote kans dat er uiteindelijk een rondweg nodig is om het
'woon-werkverkeer
uit het Vierde
Kwadrant te ontsluiten. En wa't is
er dan makkelifker dan een weg
die er al ligt?"

schap Portengen een bouwweg
lijkt weinig kans te
maken. Deze zou over een oude

aan te legger5

tolweg aangelegd kunnen worden;
door het land van boer Jan Stam.
Maar boer Stam (bekend van het
tv-programm a Man Bij t Hond) laat

weten dat iedereen dat wel kan
vergeten. ,,Er komt geen weg door
mijn land. Puntuit."

Voorkeur
Tijdens de inloopbijeenkomst die

juni vanaf zo.oo uur
houdt, kunnen dorpsbewoners
BPD op 6

Projectontwikkelaar Andr6 Op- aangeven welke variant hun voordam van BPD meldt dat er geen keurgeniet.
sprake is van een vergunning van
Opdam:,,Die informatie nemen
ro jaar.,,De belangstelling voor de wij mee bij het indienen van een
7o woningen is zo grooq dat deze vergunningsaanvraag bii de gein een relatiefkort tijdsbestek ge- meente." BPD wil in september
bouwd worden. De weg ligt er niet beginnen met het bouwriip malangerdanzi3jaar."
ken van de grond. In het Vierde
De optie om vanuit het buurt- Kwadrant komen 72 woningen.
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