PERSBERICHT
Volgende stap ge
ezet naar realisatie
bijzond
dere woonw
wijk

Plan w
waterwonen Nieu
uwAmste
erdam offficieel in
ngediend
d bij
gemeente
Domus p
projectontwikkkeling uit Nieuw-Amsterrdam
heeft een volgende stap
s
gezet ric
chting realisa
atie van
erwoonwijk op
o de hoek Dommerskan
D
naal en Verle
engde Hooge
eveense Vaaart in Nieuween wate
Amsterdam. Het plan
n voor de aanleg van hett project wate
erwonen is afgelopen
a
weeek officieel
nd bij de gem
meente Emme
en. De Nieuw
w-Amsterdam
mse initiatiefnemers hebbben tot deze stap
ingedien
besloten
n na een groo
ot aantal zee
er positieve re
eacties uit he
et dorp, de re
egio en van ddeskundigen
n op het
gebied vvan wonen en
n de woningmarkt.

In de affgelopen we
eken is het plan
p
voor zo
o’n 130 betaalbare woningen op, aan en bov
ven het
water, g
gecombinee
erd met een
n jachthaven
n en voorzie
eningen, do
oor tal van m
mensen bek
keken
en aan verschillend
de groepen en ook aan
n politieke fracties
f
in de
e gemeenteeraad
geprese
enteerd. Da
aarbij werd veel
v
steun o
ontvangen voor
v
het ide
ee. De eerstte belangste
ellenden
hebben zich al late
en registrere
en voor een
n eventuele bouwkavel.
uwplan – me
et daarin vo
olop ruimte vvoor echte starterswon
ningen op eeen unieke locatie Het bou
voldoet volgens divverse desku
undigen in p
principe aan
n alle voorw
waarden diee de gemeen
nte
n en de Provvincie Drentthe destijdss hebben op
pgesteld ron
nd woonproojecten in he
et
Emmen
gebied langs de nie
euwe vaarv
verbinding vvan Nieuw-A
Amsterdam naar Ter-A
Apel. Dat wo
ordt in
ef aan de ge
emeente, alle raadsled
den en aan de leden va
an Provinciaale Staten door
d
de
een brie
initiatieffnemers ookk nog eens onderbouw
wd. Doordatt het plan nu
u formeel biij de gemee
ente
Emmen
n is ingedien
nd, moet he
et gemeente
ebestuur bin
nnen afzienbare tijd meet een oordeel over
de plannen komen en krijgt de
e gemeente
elijke politiek
k via de gem
meenteraadd de mogelijjkheid
er het idee en
e de realis
satie ervan uit te spreken.
zich ove

