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DEN HELDER-De nieuwe woonwijkZwanenbalg .Dat kwam toen al op zware kri-

dt d. ht b b d krij. d ki · 
tiek te staan van het CDA. wor IC er e ouw en gt US emere kavels '-Sindsdien is er vrij weinig ver- j grond dan het stadsbestuur oorspronkelijk is voorge- anderd, aldus Bàis. Het aantal 

houden. Burgemeester en wethouders leggen zich de- werd bijgesteld tot 210, rpaar in 
finitief neer bij de eis van Amstelland BV�, Volgens.de_ het 

1 ovèrleg met · Amstelland 
projëctontwikkelaar moeten.er 210 woningen komen bleefde gemeente volgensfiem 
in plaats van de eerder aangekondigde 170 omdat uit- .aan de hand van de projectont
·voering anders niet rendabel is. ,,In plaats van de su- · wikkelaar lopen. ,,Amstelland ·
per-de-luxe ·woonwijk wordt het nu een soort ver- is duidelijk de sterke partij." 

De gemengde gevoelëns bij edeld Botèrzwin", concludeert CDA"fractievoorzitter de CDA-fractievoorzitter wor-
N. Bais. . 

-- ._: ____ - den .versterkt door een tekst in 

_ Woensdag wordt duidelijk of 
de gemeenteraad het CDA 
steunt in zijn conclusie dat be
halve Amstelland nu ook weer 
de Helderse Bouw Kombinatie 
terug in beeld moet komen. De
ze krachtenbundeling van lo
kal� · _ aannemingsbedrijven 

dong destijds ·vergeefs mee 
naar de ontwikkeling van Zwa
nen balg. In het stadhuis werd 

gekozen voor Anistelland, om
dat die met een aantrekkelijker 
plan kwam. Baîs stelt vast dat 

dit besluit op �erkeerde gron
den is genomen en de Helderse 

Bouw Kombinatie dàarom als
nog een eerlijke kans moet.krij
gen. Een principiële kwestie, 
__ w�t }_lij toont b'egrip voor Am-

. , -.·: ..

·~ . -• L" ; · .het landelijke vakblad voor
stellands beginsel dat meer wo- bouwbedrijven • , .Coboliw. · 
ningen de ontwikkeling van "Daarin - �aakt Amstelland 

Zwanenbalg · rendabeler melding van '225 woningen
maakt., .· · plus 60'." J'oen/Bais daarov�r 

Onduidelijk is hoe binnen de q.onderdagavond .opheldering 
coalitie over de kwestie wordt vroeg·vèt'zekerden wethouder 
gedacht. Er is donderdagavond J. Manderfeld en stedenbouw
door raadsleden in besloten- kundige A. Mudde dat 210 het 

heid over de exploitatieover- maximum blijft. 
eenkomst tussen Amstelland . Amstelland w.i1 Zwanenbalg_ 
en gemeentè gesproken. ,,Maar. ontwikkelen door ·kavel!; mèt 
bijna niemand liet het achterste woningen aan te bi�en,--maar. 
van zijn tong zien. Het wordt tegelijkertijd ook de lege stuk
woensdag een operi discussie", ken grond (door)verkopen. Bo
verwacht Bais. vendien wordt,het voor aanne

Vorig jaar werd al duidelijk 
dat Amstelland qua aantal wo
ningen zou afwijken van het 
oorspronkelijke uitgangspunt . 

mers mogelijk om in te schrij-
ven op meer kavels om daar, 
binnen de vastgelegde criteria 
voor Zwanenbalg, eigen plan
nen te Qntwikkelen. 




