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Wiik boos over waterproiect
STICHTSE VECHT

Ophoging straten tast volgens Kockengers groen dorpsge zichtaan
KOCKENGEN ln de zomer van 2O14 ston-
den grote deten van Kockengen dagen-
tang onder witer. Oorzaak: achterstal-
lig onderhoud en menselijk faten. Het
project Kockengen Waterproof moest-
orde op zaken stetten, maar de uitvoe-
ring verloopt allesbehalve soepet,
Dorpsbewoners voelen zich door de ge-
meente Stichtse Vecht genegeerd en
dreigen naar de rechter te stappen.
DOUWE ANNE VERBRUGGE

Over krap vier weken begint de ge-
meente Stichtse Vecht met de
tweede fase van Kockengen Water-
proof, een 1O jaar durend project om
alle straten in het dorp op te hogen.
Daarmee komen ook problemen
aan het licht met de riolering, fun-
dering en de waterberging.

\ryat 66k naar boven komt, is dat
bewoners van de wijk die nu onder
handen wordt genomen, niet te
spieken zijn over de in hun ogen
slechte communicatie van de ge-
meente Stichtse Vecht.

Er heerst boosheid en teleurstel-
ling, omdat er verkeerde besluiten
zouden worden genomen. ,,We zljn
niet tegen renovatie van de wijk,
maar we worden stelselmatig en
met opzet buiten alle besluityor-
ming gehouden, Ga gewoon eens in
gesprek met ons," is de klacht van
Barend van Benthem.

Van Benthem vormt samen met
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Benthem, Wa[-
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Waldemar Herngreen en Rob Gels
de bewonerscommissie van de wijk
Die bestaat uit lOO woningen, ge-
bouwd in dejaren'40 en '50.

Ook Herngreen benadrukt dat de
communicatie met de gemeente
Stichtse Vecht belabberd is. ,yia de
Wet Openbaarheid van Bestuur
(WOB) heb ik bij de gemeente on-
derzoeksrapporten over de woon-
wijk los moeten peuteren. Toch
bizar, dat ik een dwargmiddel heb
moeten toepassen? Daar word je

wantrouwig van." Gels: ,,Keer op
keer hebben wij in gesprekken en in
brieven aangegeven dat de aanpak
van de woonwijk betet goedkoper
en menswiendelijker kan. Nooit een
enkele reactie. Betrek ons erbij!"

Franse slag
De bewonerscommissie maakt zich
zorgen. Van Benthem: ,,Veel dingen
zijn gewoon niet onderzocht. De
wegen worden onnodig hoog en de
oude woningen lopen risico op

schade tjjdens de werkzaarnheden.
Maar niemand weet wie waarvoor
verantwoordelijk is. Alles gaat met
de Franse slag. Zo van: $re zien wel'j'

Volgens Herngreen wordt het
groene dorpsaanzicht'onherstel-
baar a,angetast: ,,Door het hoge weg-
dek worden de bermen dusdanig
steil dat alle bomen moeten verdwii-
nen. Er zijn 15 schitterende kastan-
jebomen aan de Van Zuylenweg ge-
rooid. Er komt niets voor in de
plaats."

Het raakt de bewoners ook in de
portemonnee, aldus Gels: ,,Wat
dachtje van de kosten die bewoners
zelf noeten maken om hun tuin en
straatwerk met 60 centimeter op te
hogen? Sommige bewoners uit de
wijk die vorig jaar is gerenoveerd,
waren 15.000 euro kwijt, Dat hoeft
helemaal niet, als je het wegdek niet
zo extreem hoog ma^akt. wij wonen
hier ons hele leven. En we weten
precies wat wel en niet nodig is. Nu
wordt er 283.OOO euro uitgegeven
voor een schoeiing die echt niet
nodig is. Het kan zoveel simpeler en
goedkoper. Maar de gemeente wei.
gert naar ons te luisteren.'l

Mocht de gemeente 1 maart be-
ginnen met de werkzaamheden, darr
stapt de bewonerscommissie naar
de rechter. Herngreen: ,,We houden
dan wel een collecte in de wij\ om
de kosten te dekken."


