
·DEN HELDER - Nog voor-. ---- gen ligt. De kopersdoelgroep 
dat>er ook maar één paal' de moet ·dus vooral in de Noord-
zandgrond in is gegaan, is de .kop gezocht worden. Kennelijk · 
nieuw te bouwen villawijk.. bevinden zich daaronder geeh 
Zwanenbalg al niet meer wat · 130 mensen die minstens vijf 
het geweest is. Die conclusie ton ov�r hebben voor een yrij-
trok CDA-fractievoorzitter N. staande villa op 850 vierkante 
Bals deze week in de commis- ·meter grond aan hét wa,ter.
slè .stadsontwikkeling en ml- Vandaar dat de vier kwadran-
lieu uit de gezamenlijke plan- ten nu worden opgesplitst in 62 
presentatie door gemeente ent {als eerste te bebouwen) kavels 
ontwikkelaar • Am.stelland. van 700, lOQ Vian 450 en van 
Vooral . door.· de toevoeging, 400 vierkante meter;, , . 
van negentig extra woningen · Als de v,erkoop van de cate
op kavels'die bovendien tw�e- gorie grote kavels gaat stagne.:. 
maal zo klein zijn als �an van- . ren, zal Zwanénbalg nog· meer 
kelijk was voorgesteld, is de twee-onder-eèn-kapwoningèn 
allure van Jullanadorps, 'rijk- op kleinere kavéls..k,rijge�. Ais 
ste rijkenbuurt' flink in de het er boven verwiu:h.ting goed 
CDA'-achting gedaald. · ' mee gaat, worden er niet nog 

Een h� jaar-na de allereer . . , méér van geqiaakt, �reeg d. J. 
ste- ,;e�tatie van dèZWanen- D CDA:-voorman Bals heeft• 'óosterhuis (SGV/GPV/RPF) 
bal1;. .,zet,r op basis waarvan · een vieze smaak in de mond tot zijn teleurstelling als ant·
de gemeenteraad instemde met van de ontwikkelingen rond woord. De commissie stadsont-
de l keuze "'.OÓI' Amstelland·. Zwanenbalg. I •. • wikkeling en miliéu was deze
Vastgoeq en niet voor. de Hel- . . ... 'week met uitzondering van 
derse Bouw Kombinatiè, blijkt en groen blijven in hoofdz� CDA�ftactievoQrzitter B::µs r�-. 
het· ,financieel-technisch en gelijkaande oorspronkelijk ge- delijk tot ·zeer content met de 
praktisch niet goed mogelijk, schetste 'tuinstad', maar het zal" plannen; al zou ook D66 liever 
:>m in het uiterste zuidw�sten ·een stuk dichter·bebouwd wor- meer grote kavels will.en zien.
van· Julianadorp de beloofde· den dan de gemeenteraad aan� . Bais heeft er een vieze smaak 
çoen- en waterrijke wijk te -vankelijk was voorgeschoteld, van in. ei� mond. ,,Het is niet 
�ealiseren van honderddertig terwijl de aank1eding pet seg- ,�eer wat �r in eerste inst.antie 
:>Ungalows op kavels ván ± 850 ment wordt ·aangepakt-. · gepresenteerd is. Het staat niet 
lierkante meter .. Omdat ,Am- Volgens. AJnstelland- en ste-. in verhouding tot water is afge- · 
,telland; destijds mei dat aan: . debouwkundi'ge .. A .. Mudde 1'sproken:" Manderfeld'. vindt 
)Od het dichtst benaderde wat· blijft het echter, zeker in de eer- . dat het nog steeds wèl eén luxe 
ie gémeepte vroeg, ging de op: . ste twee fasen, een wijk voór de · � wijk wordt, met kavels die in 
lracht aan de neus van de loka- -bovenkant van de markt. En vergelijking me� ander.e 
e ontwikkelaar/bouw�rs voor- door de combinatie·van ligging, vrijesectorprojecten in deze re
>'ij, - ·' • . ·,woningkwalitei\, :·· bijzondere' gio groot zijn. Toch gin� ru,j 

Tijd,ens ç.e nadere detaille-· arçhitectuur, prijzen e� kavel- deels mee met het CDA. De wij-.
ing die volgde op het onderte- grootte zeer concurrerend met, ze waarop de. wethoud_er dat 
�enen van h�t contract eindyo- 'anclere projec�eri.in pet.land. d�ed, gaf criticaster Bais. echter 
ig jaar, bleek er het .een én an- t, , het gevoel dat hij naïef is ge 
Ier aan· gewijzigd te moeten D_oelgroep , · wee�t en in sprook,Jes gelooft:
vorden. De contouren, de De ontwikkelaar vertelde "Als !I het eerste plan heeft be-
1oogte�erschillen en de infra- dat' Zwanenbalg één· nadeel nader.d. als realiteit, !fan heeft u 
tructuren •van wegen, water , heeft, namelijk dat het afgele- ge}i.ik", sprak M��derfeld ..
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