
Succesrol protest tegen de gemeente
Toch kleine
versie van brug

DORDRECIïÍ - Er is hooP voor ieder-

een die tegen geme€ntêlijke plannen

strijdt. Soms kunnen er daadured<elijk
resultden urotden bereikt. Zo is het

oonpronkelijke plan voor een bnde,
rroor zwaar rred<eer geschikte brug van

Plan T;i naar het Wantijpark nu offici-

eel van de baan. Onder druk rnn het
prctest van de Stichting Het Wantii'
in samemrverking met bewoners van

Plan !j, die de directe onderhande-
lingen op zkh hebben genomen, is

de gemeente gearuicht eh zal de brug

uibluitend voor vo@angen geschikt

vuorden gemaakt.

CorGoosen van de Stichting HetWantij
werd deze week verrast door een mail

van Merlijn Croeneweg, bewoner van

Plan Trj: "Ciska Meijer had in een mail

aan de heer Groeneweg laten weten

dat de oorspronkelijke plannen deÍini-

tief zijn gewijzigd. Een maand geleden

was er al een bericht gekomen over
een vercmalde brug, maar nu is het

officieel bevestigd. Het wordt een sim-
pele voetgangersbrug. Dat houdt in dat

ook de fietwerbinding over deze brug

tot het verleden behoort. Er komen

dus ook geen aansluitende fiebpaden

en geen paden met verlichting door
het Want'rjpark." Dezelfde voetgan-
gersbestemming wordt toegekend aan

de geplande brug van Wantijdijk naar

Plan ïrj.
Ciska Meijer, projectleider bij het Plan

ïj, bevestigt de informatie: " Het wordt

inderdaad een voetgangersbrug. In

overleg met de projectontwikkelaar
heeft de gemeente gekeken wat de

noodzaak wÉ$ om daar een fiebbrug

aan te leggen. Uiteindelijk hebben de

bezwaren van de bewoners bij dit

besluit de doorslag gegeven."

uuí A" Vi;. D1 werd echter getorpedeerd door het CDA. Blijft de gemeente ech-

Succewol protest tegen de gemeente
Vervolg van vooryagina
nnochide g"rontJ b"r.id ziin deze brug ook ter discussie te stellen dan valt er

met de StilfrUng te praten over een compromis in de vorm van een totaalplan

met daarin de komst van voetgangersbruggen. onze stichting was trouwens al

begin 2006 bereid om een compromis aan te gaan voor de brug aan de monding

van de Vlij. Dit werd echter getorpedeerd door het CDA' tsl!Ít de gemeenTe ecn-

ter van plan om de deur, viJet realiseren van de ve,teersUrug ov-er de monding 
l

van de Vlq, wijd open te zetten dan wordt het ook met deze twee voetgangers- 
I

i^itffl:ff1"*iïff:ffi"r:f*; van de stichting, kan een kilkle nemen \
I

Een les
De Stichtíng Het Wantij ziet dit voor-
nemen van de gemeente als een zeer
positieve eerste staP. Cor Coosen:
"Hiermee geeft de gemeente te ken-
nen de waarde van het WantijPark
toch weer serieus te willen nemen.
De gemeente heeft' nu geleerd dat

ze in overleg moeten met bewoners
en dat ze de natuurwaarden moeten
respecteren.
De oorspronkelijke Plannen om het
park aan alle kanten voor het verkeer

te onbluiten, waren natuurl'rjk absurd.
lk hoop dan ook dat deze eerst belang-
rijke stap, gevolgd gaat worden door

andere stappen. Per slot van rekening

betekent de aanleg van elke brug

een verslechtering ten opzichte van de
huidige situatie zonder bruggen. De

aantasting vanwege een voetgangers-
brug zal echter aanzienlijk geringer zijn

dan de eerder gePlande bruggen en

verbindingen."

Beverconfronbtie
Volgens de Stichting HetWantij is deze

beslissing wd degelijk een compromis.
Cor Goosen: "Het neemt niet weg

dat een brug in iedere vorm wd een

belangrijke aantasting blijft die al was

ingezet met de bebouwing van Plan
ïrj. Daartoe hoeft alleen maar gedacht

te worden aan de gwolgen voor het,

zeer smalle, territorium van de bever

tegenover Plan Ïj. Cebleken is dat elke
toename van wandelaars met honden
extra verstoring geeft. Maar de Éranwe-
zigheid van de bever wordt nog steeds
ontkend."

Toch ziet Cor Coosen ook Positieve
ontwikkelingen in het park "Wij heb-

ben er lang op aan gedrongen dat het
park ecologisch onderhouden wordt

en sinds april is het striHe onderhoud
los gelaten. Je ziet nu hoge vegetaties

tussen de bomen en langs de dij-

ken. Door die hoge begroeiing kunnen
mensen en honden niet gemakkelijk

de oevers in duiken. Daar 4ijn we als

íichting bl'rj mee, want we kregen
regelmatig berichten van confrontaties
van honden met bevers."

Verdere staPPen
Het werk is echter nog niet gedaan.

Cor Coosen: "Verdere staPPen zijn

hoognodig, met name met betrekking
tot het aÍblazen van de plannen voor

een enorme brug aan de monding van

de Vlij.
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