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3 Veel belangstellenden bij presentatie
van waterwoonwijk in café Postkantoor

Nieuw-Amsterdam Als de drukte gisteren in café

Door Gert Meijer
Nieuw-Amsterdam Als de drukte gisteren in café

Postkantoor maatgevend is voor de belangstelling

voor het waterwoonproject Drents Venetië dat er

werd gepresenteerd, dan komt hetwel goed. Dan hoe-

ven de initiatiefnemers zich geen zorgen te maken.

Dat wil zeggen: als al die belangstellenden ook alle-

maal enthousiast zijn. En dat is niet het geval. Neem

nou die oudere Nieuw-Amsterdammers, die niet met

hun naam in de krant willen, maar eensluidend zijn :

"Een illusie ismooi, maar dit is luchtfietserij. De eerste

twintig, dertig jaar zie ik dit niet gebeuren. Nieuw-

Amsterdam verpaupert, laat de gemeente daar eerst

maar eens wat aan doen. Er staat hier zo veel leeg."

In eenhoekje vanhet café zit GeaDozeman (55) zich

te verbijten. Ze is boos, heel boos. "Ik woon aan de

Vaart ZZ, pal naast de locatie waar deze wijkmoet ko-

men. Pas eenweek voordat het in de krant stond, heeft

de projectontwikkelaar mij gebeld." Behalve dat ze dit

laat vindt, heeft ze ookweinig opmet het plan. "Straks

rijden 260 personenauto’s twee keer per dag doormijn

klinkerstraatje, de enige weg erheen. Terwijl ik nu al

geluidsoverlast heb van de Vierslagenweg!"

Gea Dozeman tekent zeker protest aan tegen het

plan. Ze laat zich niet sussen door dewoorden van het

ook aanwezige PvdA-raadslid Willem Meijer: "Dit is

een mooi plan en een ontwikkeling voor Nieuw-Am-

sterdam die z’n weerga niet kent." Hij begrijpt de ge-

voelens van zijn dorpsgenoot natuurlijk wel. "Ze

woont niet voor niks op die mooie, rustige plek."

Demeeste andere bezoekers in café Postkantoor zijn

wél vol lof. "Prachtig", zegt de 44-jarige BeaVenemauit

Nieuw-Amsterdam. "Ik woon nu ook aan de Vaart NZ,

maar wel aan een drukke straat. Dit is zo’n mooi pro-

ject, ik zou het jammer vinden als het niet doorging."

Ook Grietus Schoonbeek (44) en zijn twee jaar jon-

gere vrouw Margret zijn een en al enthousiasme.

"Mooi. Super! Dit brengt leven in de brouwerij." Zelf

zouden ze er best willen wonen. "Na twaalf jaar Noor-

derwerf willen we wel weer eens wat anders." Maar

verder dan Nieuw-Amsterdam, nee, dat niet. "Nou ja,

Veenoord misschien, haha."

Adrie Pol, van projectontwikkelaar Domus, switcht

ondertussen van de ene belangstellende naar de ande-

re. Hij weet van de kritiek van Dozeman. "Ik kon haar

pas inlichten toen we wisten van de publiciteit, om te

vorkomen dat alles al voordien op straat zou liggen."

Hij heeft begrip voor haar standpunt. "Als je beseft dat

ze er al dertig jaar woont." Pol zegt dat Dozeman alle

gelegenheid krijgt om haar bezwaren kenbaar te ma-

ken, als de plannen al doorgaan.Dathangt later dit jaar

van de gemeenteraad af.
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