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Conflict rond 45
. .

premleWionlngen
in Alme~e Haven

Vanonze
Woonkrantredactie

ALMERE,zaterdag

Bet uitb1ijven van een
bouwverg1.1nning voor
een project van 45 pre-
miewoningen in Almere

.-Haven is de inzet van een
hooglopenderuzie tussen
"projectontwikkelaar"
Centraal Wonen en de
dienst Bouw- en Woning-
toezichtvan de Zuide1ijke
IJsse1meerpolders(ZIJP).
Het pat om de toepassing
van de bouwvoorschrif-
ten "Voorschriften en
Wenken" voor premiewo-
ningen.

Centraal Wonen, aangeslo-
ten bij de Landelijke Bouw-
vereniging Kasko, heeft van
de Rijksdienst voor de IJ s-
,selmeer Polders (RIJP) een
stuk grond gekregen om 45

woningen neer te zetten, d
afwijken van het standaar..-
program. "

De Rijksdienst voor de
IJssehneer Polders had geen
bezwaar tegen afgifte van de
bouwvergunning, maar, om-
dat het om premiewoningen
ging, moest eerst de premie-
beschikking (de officiele toe-
kenning van overheidssubsi-
die) worden getoond. Daar-
over adviseert de dienst
Bouw- en Woningtoezicht
van de Zuidelijke IJssel-

Deze huizen zullen wo
den gebouwd in de premi,
koopsector. Na uitgebreid
inspraak van de toekomstig
bewoners is een aan18l ver
schillende woningen ontwor
pen en vastgelegd in he
bouwplan.

meer Polders (ZIJP).

Deze dienst vindt dat
de overheid geld op tafelle,
voor premiewoningen, dez
woningen ook voor 100 pr
cent premiewoningen moe
ten zijn. Centraal Wone
vindt dit onzin omdat d
"Voorschriften en Wenken'
minimale kwaliteitseise
stellen om nog onbekende
kopers van huizen te be....
schermen, terwijl het in AI
mere gaat om kopers di
heel bewust de eisen waar-'
aan hun woning moot vol-
doen, hebben geformulecrd.

.Almero Haven is de Inzet van een hooglopende ruzie.

stelt door lej(enowr dot dit aan het ministerie v
''11zeer klein delailpunlls en Volksbuisvesting en dit ga
wijst er op dot de woningen de deelnemers geld koste
v.er boven de minimale kwn- de offertes voor de 45 h
J;iteitseisen voor premiewo- theken zijn geaccepteerd
ningen liggen: de voorgevel als de hypotheekactes ni:
en de verwarming zijn be- passeren moeten pittige
ter, er is overal isolatieglas tes worden betaald.
en de woningen zijn hele-
maal thermisch geisoleerd.

Volgens Centraal Wonen
weiIJert Bouw- en Woning-
toezicht een positief of nega-
tief advies uit te brengen

Eisen

Bou'w- en Woningtoezicht
staat bp het standpunt dat
deze "bewuste" bewoners
niet het eeuwige leven hebr
ben en dat nieuwe bewoners
na hen heel andere eisen
kunnen stellen.

De interne geluidsisolatie
voldoet in het project inder-
daad niet aan de gestelde
normen. Centraal Wanen

Molen
Bet wordt bulgen of b

sten: 6f de woningen aanp
sen, 6f financieel een str
lijden.
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)e Rijksdienst voor de
;selmeer Polders had geen
zwaar tegen afgifte van de
uwvergunning, maar, om-
t het om premiewoningen
19, moest eerst de premie-
schikking (de officiEHetoe-
nning van overheidssubsi-
;!) worden getoond, Daar-
er adviseert de dienst
.uw- en Woningtoezicht
n de, Zuidelijke IJssel-

meer Polders (ZIJP).

Deze dienst vindt dat als
de overheid geld op tafellegt
voor premiewoningen, deze
woningen ook voor 100 pro-
cent premiewoningen moe-
ten zijn. Centraal Wonen
vindt dit onzin omdat de

, "Voorschriften en Wenken"
minimale kwaliteitseisen
stellen om nog onbekende
kopers van huizen te be~
schermen, terwijl het in Al-~,

'mere gaat om kopers die,I'
heel bewust de eisen waar-
aan hun woning moet vol-
doen, hebben g~formuleerd. . AlmereHavenis de inzetvan een hooglopenQeruzie,

stelt daar tegenover dat dit aan het ministerie van
'n zeer klein detail punt is en Volkshuisvesting en dit gaat
wijst er op dat de woningen de deelnemers geld kosten:
ver boven de minimale kwa- de offertes voor de 45 hypo-
liteitseisen voor premiewo- theken zijn geaccepteerden
ningen liggen: de voorgevel als de hypotheekactes niet
en de verwarming zijn be- passeren moeten pittige boe-
-ter, er is overal isolatieglas tes worden betaald.
en de woningen zijn hele-
'maal thermisch geisoleerd. Molen

De afdeling voorlichting snell~ .procedure, aldus de
van de ZIJP ontkent ten stel- woord;voerder.
,ligste dat geweigerd zou C tr
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d ., en a onen W1Js er
wor en een premleadVles te dat.' dR' 'k di 't af
geven. Een woordvoerder 0t!, :van e, 13 s ens -
b
, enadrukt da t B _ W W1Jkende womngen;. moeten..,

. . ouw en ,0- worden gebouwd,terwijl d
p.mgtoezlcht de Voorschrlf- di +,' d Z
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t W nk . t 1 " ens, van e Ul e 1\.e s-en en e en nle opste t. lm'~"': ld d unif' se """,,~~oers e orme
Dat advies komt er wel, koop~~>ningen wil zien. De.
Jllaar met een negatief ad- bew<?~~rsbelangenorganisa- .
vies is ook niemand direct tie gelooft dat dit probleem
geholpen, want dat gaat in alleen :nog maar door ingrij.;
de ambtelijke Molen en pen van-politici kan worden

zoiets is ook geen razend- Opge'~~st , 1/
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Eisen
Bouw- en Woningtoezicht

staat op het stand punt dat
deze "bewuste" bewoners
niet het eeuwige leven hebr
ben en dat nieuwe bewoners
na hen heel andere eisen
kunnen stellen.

De interne geluidsisolatie
voldoet in het project inder-
daad niet aan de gestelde
normen. Centraal Wonen

V;olgens Centraal Wonen
we~ert Bouw- en Woning-
toezicht een positief of nega-
tief advies uit te brengen

Het wordt buigen of bar-
sten: 6f de woningen aanpas-
sen, 6f financieel een strop
lijden.


