Baarnse Vogelbuurt trekt weer ten strijde tegen sloopplan

zondag, 28 februari 2010 16:36

De oude actietijden in de Baarnse Vogelbuurt lijken te herleven. Bewoners hebben actiegroep
Kemphaan opgericht om bij gemeente en Eemland Wonen meer inspraak af te dwingen in de
gewijzigde plannen voor het te bouwen Parkgebouw middenin de wijk. De druppel was het door
Eemland Wonen 'dichtplanken' van zes woningen aan de Kemphaanstraat, half december.
Eemland Wonen heeft inmiddels sloopvergunning gevraagd voor de huizen. Omwonenden
hebben er bezwaar tegen gemaakt. De woningen moeten samen met een flat aan de
Oosterstraat en een flat aan de Snipstraat plaatsmaken voor het Parkgebouw.
Volgens Gercon Vorderman en Jaap Kwak, ze wonen allebei tegenover het dichtgetimmerde
huizenblok, handelt Eemland Wonen in strijd met de afspraken. ,,Woningen zouden bewoond
blijven tot aan de sloop, en er zou pas worden gesloopt als alles plat zou gaan. Dat gaat nog
lang niet gebeuren, want de flats zijn minimaal nog tot het eind van het jaar bewoond.''
De oprichters van actiegroep Kemphaan eisen informatie en inspraak van Eemland Wonen.
,,We kwamen er op een ochtend achter dat ze die huizen aan de overkant aan het
dichttimmeren waren. Was ons niks van verteld. Net als dat we uit de krant hebben moeten
lezen dat de parkeerkelder onder het Parkgebouw niet door zou gaan, en dat er een andere
oplossing voor het parkeren was gevonden. Wat ons betreft is er nu sprake van een geheel
nieuw plan, en daar willen we over worden geïnformeerd en we willen er over mee praten.''
Wat betreft Vorderman en Kwak mag er een streep door de sloop. ,,Renoveer de woningen die
er staan en zet dat zorgcentrum aan de Lepelaarstraat. Want de plannen die ze daar hebben
deugen ook van geen kant.''
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