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# Het bouwplan omvat 28 rijwoningen, 20 dubbele en 16 vrijstaande woningen.

Eemdijk krijgt nieuwe woonwijk
met 64 woningen
Woningbouw in Eemdijk behoort
weer tot de mogelijkheden. Smink
Vastgoed wil 64 woningen bouwen aan de oostzijde van het dorp,
achter de woningen aan het Kerkepad.
Eerder werd het bouwplan na bezwaren
van een aantal inwoners door de Raad
van State afgewezen. Geboren Eemdijker Henk Bos (CAP): ,,Dat was op basis
van de Ladder van duurzame verstedelijking. Woningbouw in Eemdijk zou
dan ten koste gaan van woningbouw in
nieuwbouwwijk Rengerswetering. Vorig
jaar is echter duidelijk geworden dat
kleine kernen ook mogen uitbreiden. De
Ladder van duurzame verstedelijking
is losgelaten, waardoor woningbouw
in Eemdijk mogelijk is. Dit heb ik in de
commissie aangekaart.'' Volgens Bos is
woningbouw belangrijk voor de levensvatbaarheid van Eemdijk. Maandag was
er in de School met de Bijbel een informatiebijeenkomst waarin het plan werd
toegelicht. ,,Er was veel animo voor het

bouwplan. De zaal van de school zat vol
met geïnteresseerden.''
De nieuwe woonbuurt bestaat uit 28 rijwoningen, 20 dubbele en 16 vrijstaande
woningen. In aansluiting op de bebouwing van het bestaande dijkdorp uit de
jaren dertig is gekozen voor een ruime
variatie in de woningtypen. Rijwoningen voor starters en gezinnen, grotere
en kleinere dubbele woningen voor
mensen die wat ruimer willen wonen,
vrijstaande woningen en enkele riante
villa's voor mensen die aan de rand van
het dorp, bijna buiten het dorp, willen
wonen. Dit levert volgens de ontwikkelaar een zeer afwisselend beeld op en
sluit goed aan op het beeld van het bestaande dorp.
Tegen de percelen van de bestaande
woningen aan het Kerkepad komt een
brede sloot te liggen als overgang tussen
oud en nieuwbouw. Het open gebied
achter de school met weide en speelveld
blijft gehandhaafd en wordt deels uitgebreid. Aan de oostkant is een natuureiland met observatiepunt ontworpen.

# De locatie van de nieuwbouwwijk.
Het parkeren van auto's is zo veel mogelijk 'binnenin' de woonbuurt opgenomen. Daarnaast hebben veel woningen
een garage waarin een auto geparkeerd
kan worden.
Het voorontwerp-bestemmingsplan ligt

sinds donderdag 16 juni voor een periode van zes weken ter inzage. Er kunnen
in die periode inspreekreacties worden
ingediend.
Smink Vastgoed wil volgend jaar een
start maken met de bouw.

