Plan opknapbeurt
woningen IJsselstein
schiet aqrdig op
verbeteringsplannen mea· wilden
doen, hebben zich nu ook aangeIJSSELSTEIN Dc planncn , sloten. Aan veel van hun wernsen
va,q cen·· PKTJ·we,Uroci\ om e('n ~ wotdt reecL$ Ugemoet gfikomen in
aautal wonillgcn langs de ZO ll1cr.. het
ontwerp-besternniingsplan
weg. de PoortdJJk en het hnmin~· Utr.p..chtseweg/ Jul ianawljk: de be·
plei n t.e verbeiel"eu
ouk d .,,.. hoe(t.e aan eEn apeelveld, het ver·
wODllomgeylng "r~t.f..'ich op te)"l dwy-nen ... yalP-dIJ ~J,lSlag van
knappcn. nemcn reeds aardige vor· ga·rage Damste en het aanbrengen
men aan. De groolste beurt krljgt van s traR.'tverlichting' Men wil
het ImmJllkpletn, w<::.ar de herincl~ graag parkeerhavens me t handha·
ling van het plein zclr nu vast.- ving van het huidige uitzicht. De
staat.
aanleg van speelterreintjes aan de
Poor tdijk hoett niet uitgevoerd te
Vo()r alIe huizen komt een ruim- worden, omda t deze reeds btj de
te va.n twee me.ter , die de bewoner Zomerweg en het Imminkple1n
naar eigen il12icht kan gebruiken verwezenlijkt worden.
a,ls een voor·t uin tje oC het laten
bete.gelen . Langs deze twee meter TEVREDEN
grand komt een voetpad. BewoDe bewoners van de PoortdlJk
ners die dat wensen, krijgen zijn
het algemeen tevIeden
een g,rot.e re VOOl'tuin, anderen een over over
hun woonsituatie, ma8:r wilspeel- en zithoek voor kinderen oC len alJeen
graa g enkele insteekhaouderen. Bovendhm wordt er het vens en een
van de
nodige groen aangebracht in de groenstrook enverandering
het t rottol'l'.
vorm van boornpjes of lage strui·
Wat betreft de zeven hUUTWo-ken en heesters.
nin gen ,v an garagebedr1jf Dams-@
Tussen dlt aUes door zijn er 21 aan de Poortdijk IiJk-t het de werk·
ruimten vrrijgela.ten voor het par- groer> het bes.te dat deze door de
keren van auto's. Bewoners van \Voningbouwvereniging of de gehet plein die gisteravond bij de meente gekoch t worden, zodat ze
bespreking van de plannen aanwe- daarna opgekoopt en bater onderkunnen worden. Drie van
:~th~~~~~t t~~nt~~~e~~c:. ~~~o~~~ hdeouden
woningen zijn verhuurd, de
nu verder gewerkt aan de wonin- rest staa.t lee-g, terwijl Damste er
gen zelL
graag vana! wiI en er daarom
ni ets meer aan doet.
UITBREIDING
Hoe d e eigenaar van de meeste
Bijna alle bewoners hebben te huurhuizen, die een opknapbeurt
kennen gegeven da t zij graag een wensen, over de plannen van de
u j,t breiding van de bovenverdie- werkgroep en d e bewoners denkt,
ping willen. Da t kan bij de meeste is nog niet duidelijk. Deze eigehuizen weI verwezenlijkt worden, naar, doe IJsselsteinse Bouwmaathetzij aan de voorkant, hetzjj aan schappij, moet dLt nog intern bed'C achterkant. Het feit dat een sprekep .
=
enkeling niet meedoet aan de opknapwerkzaamheden brengt de
plannen van de anderen niet in
gevaaor. Rijkssubsidie word t even·
goed vers Lrekt.
Ongeveer vij! bewoners van hill·
zen aan het Graafpieintje (Zomer·
weg) die aanvankelij k niet meL de

(Van onze correspondente)

eJ,

