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Kamervraagover .
,~\\5

CentraalWonen iA de-
DEN HAAG/ ALMERE -

Het DS'70 Tweede-kamerlid
de heer R. E. F. M. Nijhof
heeft de minister van Volks-
huisvesting en Ruimtelijke
Ordening, jhr. drs. D. A. C.
Beelaerts Van Blokland,
schriftelijke vragen gesteld
naar aanleiding van krante-
publikaties over het Mis
dreigen te gaan van de bouw
van 45 premiekoopwoningen
in Almere-Haven.

De bouw van deze wonin-
gen (De Almare berichtte u
daarover uitvoerig in de
krant van afgelopen maan-
dag), een project van "Cen-
traal Wonen in Almere",
hangt op dit moment aan
een zijden draadje, omdat de
bouwplannen, volgens de
dienst 'Bouw en Woningtoe-
zicht van het openbaar li-
chaam Zuidelijke. IJsseL
meerpolders, niet zouden
voldoen aan de norm en ,
zoals deze worden gehan-
teerd in " Voorschriften en
Wenkel1 1978". Het gevolg
hiervan is dat aan Centraal
Wonen, als in die plannen
geen verandering wordt ge-

-bracht. _ ~f'E'11 bouwvprguo-
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ning zal worden verleend.
De heer Nijhof vroeg de.

minister welke maatregelen
hij denkt te gaan nemen, om
situaties zoals die zich mo-'
menteel' voordoen in Alme-
re, in de toekomst te voorko-
men. Tevens legde't -DS'70-
kamerlid aan de minister de
vraag voor, of hij op korte,
termijp al iets concreets kari
doen, zodat de bouw van de
45 premiewoningen in de
polderstad toch doorgang
kan vinden.

Tegen De Almare sprak de
heer Nijhof de hoop uit,
dat de minister zich gevoelig
zal tonen voor de proble-
men waarmee dergelijke
projecten tot stand komen.

De heer Nijhof: "We heh-
ben hier te maken met een
algemeen e11 een bijzonder
probleem. Algemeen, om-
dat, wanneer de consument
iets "anders" wil dan voor-
geschreven staat, hier moei-
Jijk van kan worden afgewe-
ken. En een bijzonder pro-
bleem, omdat in het speciale
geval van Almere, nu alert
moet worden gehandeld, wil
dit project nipt misloyen".


