
Eigenaren zien herstel 
plasbermen niet zitten 

Van onze verslaggever 

JULIANADORP - Woning
bezitters in de wijk Zwanen
balg, die een stuk water bij de 
woning (de zogenaamde plas
berm) gedempt hebben, zijn 
niet van plan om de zaak on
middellijk in oorspronkelijke 
staat terug te brengen. Dat wil 
de gemeente wel. Desnoods on
dernemen ze juridische stap
pen, omdat ze vinden dat pro
jectontwikkelaar OPP vooraf 
niet duidelijk is geweest. 

De plasberm, een stuk water 
van anderhalve meter achter de 
woning, is van belang voor de 
groene sfeer van de wijk en voor 
de waterberging. Waterschap 
Hollands Kroon en gemeente 
willen nu tegen de negen eige
naren optreden, bij wie gecon
stateerd is dat ze het water ge
dempt hebben. Desnoods wor
den dwangsommen opgelegd. 

Duidelijker 
T. Lustig van Zwanenbalg 16

is duidelijk. ,,We willen best 
meegaan met het groene· karak � 
ter van de wijk, maar de oevers 
kalven door het hoogteverschil 
van het water af en daar hebben 
we maatregelen tegen genomen 
door het stuk tot aan de erf
scheiding te dempen. Boven
dien heeft de contactpersoon 
van OPP, de heer P. Dieleman, 
gezegd dat het formeel niet 
mag, maar dat ze het niet kun
nen verbieden. Was dan vanaf 
het begin aan duidelijk ge
weest." Lustig overweegt juri
dische stappen. ,,Ze halen het 
zelf maar weg, maar niet door 
mijn tuin." 

D De situatie in beeld in Zwanen balg 16. In het midden van de foto 
de betonnen paal, die als erfafscheiding dienst doet. Rechts de ver
lengde tuinen van drie echtparen, waaronder die van mevrouw 
Weegink en de heer Jansen. Rechts een vlonder, die volgens de al
gemene verkoopvoorwaarden ook niet gebouwd had mogen wor
den. Foto Michel van Zwieten 

Mevrouw A. Weegink woont 
enkele huizen verderop en heeft 
met twee buren ook de plas
berm achter de woning laten 
dempen. ,,Onze buurman heeft 
Dieleman nog gevraagd of het 
mocht, anders was je er toch 
nooit aan begonnen? Het is nota 
bene je eigendom. En hoe krijg 
je dat zand weer weg? D'r kan 
nu niet meer een kraan door de 
tuin heen. Die tuin is helemaal 
af." 

Weegink en Lustig attende
ren op andere woningen, waar 
niet de gehele plasberm ge
dempt is, maar een deel, of waar 
een vlonder is aangelegd. Lus
tig: ,,Als je de verkoopvoor-

waarden leest mag dat formeel 
ook niet. Waarom pakken ze dat 
dan niet aan?" 

Generaal pardon 
Dieleman, geconfronteerd 

met de uitlatingen van de bewo
ners ontkent dat hij mondeling 
of schriftelijk goedkeuring 
heeft verleend voor het dempen 
van de plasbermen. Totdat er 
duidelijkheid is over de oplos
sing wil hij niet op de zaak in
gaan. OPP wil, zo zegt hij, het 
liefst een generaal pardon voor 
deze negen bewoners. De ge
meente denkt daar dus anders 
over, gezien de op handen zijnde 
aanschrijvingen. 

\ 


