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DOOR JAN HERMAN BAAS
vREELANo - Vreel"tg p"g zijn handen dichrknijpen methet bouwplan van Kriin-Jan briessen. Dat zegtwD_wet_ ,houder Klaas wiers.-" 

";;ri.hrr" v..t t áf,ê 
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wo_ningen op rplanta3e Vredelan t,, de1*_"*" *ïik, goed bijhet'diverse karaktár, o"r, fr* I*p vindt passen.

W
wx
l$be
,l d,e
'1dn'
pu
wdt'

\
l

Wiersema reageeft op de eersternro_opavond die vooiafgaat,áÀ
d_e b_es temmingsptanpiË;ffiË:
Her-dorp nam ioiig. ;;.Ë;;":derdag_ kennis uari rreiíi.;;;
l-o:yplr" op het b.fijfrr.#.i;
van-D_ riessen aan ae fueizuwË.Die bijeenkomst had qèÀ r*Ë.i.:dig karakrer_: porenrief. nuir.ï-kopers konden zich orienteïnop hgt,verkavetingsptil il;à;verschillenae woíiirt;tË" ;;anderen konden 

"i.Ë 
.Ën-^.1ïning v_ormen óver a. prï.àaïà

;n de lastige deaits aï. ááïËiÈbes temmingsplan vas tzitten.
_ ?tHet heikele punt is het be_drijfvan Driessen',, r.Ài rii.rïà-ma. Dar bomenrooibeáriir Éàitw€9,_ waardoor het dorp u.rloriwordt van zwaÍe tru.tËaià il;

glor€ kranen over a. i_liiËqorpswegen rijden.,,I{et collegeheeft bureau GoudappeltCíf_
l1n g, t len on d erz o ekèi'rrï'.-i,.qc. Álelzuwe moeten,aanpassen.
Misschien mer -exffa i""àËËriià-t<en zodat je elkaar op een fat_

loen-lij ke manier kunt passêren.,,
Dat bewoneÍs van ai.ïi"áerijii.
weg verkeersoverlast LunËèn
verwachten bestrijdt wi.ËËÀï.
a:72stig woningen U.t t.ni rzï
I:l*:fb.wgsinsen per aae. rÀgaa{van merk je eigeàlijt aíteen's ochrends maár i.ïr.;ËË"ïï#
natie{ y-o-or de Keizuwe- il-á;noordelijke uitgang van de nieu-we wijk aan de [ant van d;B;;;-
::y-:9, maar dan, zegt Wiersemi.moer at het verkeér aoói- À.i
-9:p. ,:,Dat tijkt niái";À;;ài;
yan! dan kom je van de regen ii
9:- dlup." wiêrsema verwachrq.ar e gemeentenad eind. zonhet. bes temmingsplan Èàï"iJtlstelten. ookoriésJen zetf iioóii-mistisch.,,We hebb., ;;;ï;A:sen.gesproken en eigènriii nïuï_
yi'gtijks kritiek e.frià. 
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maar aanbevelingén, voorii-àË;uer verKeer op de Kleizuwe.,,
Mensen gi. a. i"ÈàpÉUË*_
komsr hebben gemist, 

-r<uïnï"

,tere-clt bij Driessen dié.;;'Ë;ï
heeft ingericht met tet eni"gïir".'


