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DIERENOPVANG IN RIIPICKERWAARD NU MOGELIIK

Boerderij
wordt geen
zoutopslag
(Van een onzer verslaggevers)
UTRECHT - De boerderij Rijpickerwaard tussen NiE~u
wegein en IJsselstein wordt geen zoutopslagplaats. Daar is
weI sprake van geweest maar aangezien de boerderij dan teveel zou moeten worden gewijzigd wordt hier van afgezien.
Dat antwoordt het college van ge- ZOdra dl,t door de vroegere elgenaar
deputeerde staten op schrlftellJke is ontrulmd, tegen kostenverrekevragen van het statenlld mevrouw nlng in elgendom wordt overgedraHolleman-Sratman
(PvdAlPPR) gen aan, en ter vrlje bescbikk1ng
over de bestemming van de boer- komt van de gemeente. Verwacht
derlj. ZIJ meent dan volgens het wordt dat deze overdracht medIo
bestemmlngsplan RlJplckerwaard 1983 z'n beslag kan krijgen.
.
het vestlgen van een dlerenopvang"De gemeente heeft alle vrljheld
centrum mogellJk Is en vlndt dft het gebouw een nieuwe bestemdan ook noodzakelljker dan een mlng te geven, die planologlsch en
zoutopslagplaats.
financleel verantwoord is en voorGedeputeerde Staten hebben nu ziet in plaatselijke behoeften",
geantwoord dat medio dit jaar de schr1jven gedeputeerde staten. GS
gronden en bedrijfsgebouwen van geven toe dat bij het overleg over de
de boerderij Rijplckerwaard in el- elgendomstransactie tussen gegendom zijn verkregen. Die grond- meente en provlncie weI de bestemaankopen waren noodzakelijk in ming is geweest. "Omdat bij een
verband met de aanleg van de q-3, dergelijke bestemm1ng de doeisteIde nieuwe provlnclale verbindlngs- ling van het gemeentebestuur om
weg tussen Nleuwegein en IJs- het gebouw in z'n huidige vorm te
handhaven niet kon worden gegaselstein.
randeerd, Is deze gedachte ult dien
Met de gemeente Nleuwegein Is hoofde al verlaten", aldus GS.
overeengekomen dat het gebouw,
Dat betekent dus dat de boerderij

nu toch tot dierenasiel zou kunnen
worden bestemd. "Intern zijn we nu
aan het kijken naar de mogelijkheden. Er wordt weI sterk gedacht in
de richting van een dierenasieI", aIdus een gemeentelijk woordvoerder.

INTERESSE
Hij yond het echter nog te vroeg
voor een duldelijke uitspraak over
de bestemm1ng van de boerderij tot
dierenasiel.

In Nieuwegein zijn twee instellingen die eventueel weI beiangstellinS
zouden hebben voor het stichten
van een dierenopvangcentrum. Dat
zijn de Stichting Dierenopvang
Nieuwegein, kortweg de DON, en de
Werkgroep Dierenopvang Nieuwegein. Beide instellingen wachten nu
op wat de gemeente en de boerderij
denkt te gaan doen.

de mogelijkheid van huisvesting in
de boerderij en dan zullen we onze
keuze moeten maken", zegt Bald de
Winter, secretaris van de DON. Wat
hem betreft hangt het er vanaf waar
de gemeente mee komt.
Ook dierenarts Jos Weeber van de
werkgroep heeft weI duidelijk belangstelling voor de boerderij maar
hij ziet het duister in wat betreft de
financien, want die zijn er voor"zelf hebben wij ook een plan alsnog niet. "Wij wachten op een
voor een dierenasiel in nieuwbouw. voorzetje van de gemeente" aldus
Dat moeten we dan vergelijken met Weeber.

