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AKKOORD Raad Landgraaf unaniem positief

Vertouwen
in toekomst
Bousberg
door onze verslaggever
LANDGRAAF – De politiek in Landgraaf heeft er vertrouwen in dat
het bouwplan Bousberg alsnog
een succes wordt. De gemeenteraad ging gisteravond unaniem
akkoord met de nieuwe opzet
van het project.

Het eerste ontwerp van het prestigieuze plan, dat dateert van 2005,
ging nog uit van 102 woningen. Dat
aantal is in de loop van de jaren
teruggebracht naar 69 huizen nu,
te bouwen in vier fases. Momenteel zijn zeven kavels op de Bousberg bezet. De volgende 32 woningen moeten er medio 2017 komen.
De gemeenteraad was gisteravond positief over de inspanningen die de huidige bewoners, het
college van Landgraaf en Bousberg
Ontwikkeling BV hebben gedaan
om het project vlot te trekken. De
verhoudingen waren, onder meer
door enkele rechtszaken, in de loop
van de jaren danig verstoord geraakt, bracht raadslid Andy Dritty
van GBBL in herinnering.
„De Bousberg is een complex
dossier; we hebben de nodige zorgen gekend. Het vertrouwen is nog
broos, maar de betrokkenen partijen hebben een gezamenlijk belang.” De drie belanghebbenden
gaan binnenkort praten over de verdere landschappelijke invulling van
het gebied Bousberg.
Marc van Caldenberg van de SP
complimenteerde verantwoordelijk

CDA-wethouder Marlies Dreissen
met een knap staaltje koorddansen.
„Daardoor ligt een voorstel voor
dat door alle partijen positief is ontvangen.” Gaston Huth (CDA)
sprak van een positieve impuls met
alleen maar winnaars. De fractie
van GroenLinks zag aanvankelijk
weinig in de plannen voor De
Bousberg. Vooral de kap van honderden bomen deed fractieleider
Thomas Boijmans pijn. Maar door
de aanpassingen in de huidige opzet, heeft ook GroenLinks vrede
met het plan. Wethouder Dreissen
erkende dat de plannen die nu
voorliggen flexibeler zijn. Op verzoek van raadslid Dritty beloofde
Dreissen alsnog aan tafel te gaan zitten van de stichting Bewonersbelangen Bungalowpark De Bousberg, die ondanks alle aanpassingen niets ziet in het bouwplan. Eerder beklaagde de voorzitter van de
stichting zich erover dat ze genegeerd is door de gemeente. „We
hebben dat inderdaad over het
hoofd gezien”, erkende Dreissen.
Een amendement van GBBL om
de plannen voor De Bousberg nog
gedetailleerder aan te passen werd
unaniem door de gemeenteraad
aangenomen.

“

Een knap staaltje
koorddansen van
deze wethouder.
Marc van Caldenberg, SP

