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3###á*A€? * Ëen aan-
tewnners van de re-
rtieparken Be pslder-
en't Vissertje in

rrdrecht hoeft niet
ren zes maanden te
rekken. Íle genreente
lplas kniipt tor drie
lang een oogje dleht
neen iemand niet de
rcÍële megeliikheden
t srn te verkassen.
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as tolereert nieL langer dat de
trirewoningen permanenl
r bewoond. maar ntet het uit_
tnen b en w van Zuidplas wel
lp eeu eerder dit jaar geno-
esluit: wie rtiet binnen zes
en zou vertrekken, riskeercie
rangsorn van 20.000 euro.
tkent het coilege overigens
prake is i,an ecli beleidswij_
Het spreekt over ,een uadere
tg met criteria'. Wanneer er
trijnende situatie dreigt te
l, komt de gemeente over de
:t een oplossing.
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bancien ieggen van ilerma-
ewoning van cle recreatie-
)e Poldefiuin en ,i Vissertje
rvoede gewekt van nlense11
:en huís hebben gekocht en
tere woning eiders hebben.
erl n.u een audere woning
n buiten hun park. ls dat fr_
nieï mogeliïk, clan wil cic: - onder voor.waarclen -
nclering maken. Die bewo-
:ten een contract sluiten
rmeente, waarin ze instem-
hei geven van openheid
Íiuanciën en het zoeker:

nieuwe rvoning. De lnaxi-
rijn van het uitstetr van ver-
r drie jaa.r..

,,Het is ecn rcgeling die onze ver_
enrglng niet heefi gewild..,zegt voor-
zitter Frans van Wifimarschen van
de actiegroep Geen Stijl Zulaplas.
,,Ons slreven wa.s en is dat cle hui-
clige situatie, die mede oillstaan i$door'dat de ioenrnalige gemeente
tvtoorcl.echt niet of naulvelijks heeft
getranrlhaafd, wordt voortgezet. Dat
de bewoners die nu op Ce oarken
een iecreatiewoniug hebben, wor._
den.gedoogd en uiet iroeven te ver-
lrekken."

, Vool dat iclee gaan de handen in
:",.i^*nl.:!r.l.aad rrier op cikaar; be_
seft ook Van Wiftmarschen, ,,De re_geling die b en w nu heeft ont-wor_
pen,,voor maatwerk vau schrijnende
gevallen, was voor de bewoners het

enig haalbareJ Onciuidelijk blijft vo1-
gens hem wie er tot cle schriinende
gevailen behoort. ,,AOlV'ers, al of
niet alleenstaand, al of niet met een
aanvlillende pensioen, alleenstaan_
den met een uitkering, alleenstaan_
den met kinderen. gezinnen met
kindelen nte I uiti<eling of iul<ometr.
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Wat wordt voor ieder van deze cale_
gorleën gezien als een besteedbaar
inkomen?"

Zuidplas liaat ondertussen verder
met. controles op de parken 't Vis_
sert.;e en iJsseldreef. Dit najaar ge_
beufi dat ook op De lJsselhoeve*in
Nieuwerkerk.

D-e gemeenle verrnoedt dat op ciepalket poldertuin en Klein luíbor_
drecht circa cleitig recreatieverLriij-
rren permanenï worden bewoond.
Brj het al dan iriet optreden tegen de
Dewoner.s lirat Zrridplas tle malaise
op de rvoningmarkt buiten beschcri-
wing.

, Verlies bij verkoop van een recrea-
tier,voning is voor rekening van cie
eigenaren.
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