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InformatieavondInformatieavond
De 250 inwoners die aanwezig waren in het 
Trefpunt waren het in grote meerderheid eens dat 
het winkelcentrum verplaatst mag worden naar 
de Eikenlaan. Tevens werd gesteld dat Sleeuwijk 
dringend behoefte heeft aan een wozoco. Het liefste 
zagen de ouderen in de zaal dat eerst begonnen wordt 
met het wozoco en dat daarna het winkelcentrum 
wordt gebouwd.
Aandacht werd gevraagd voor de verkeersdrukte, met 
name aan de Eikenlaan. Sommige bewoners vonden 
dat in de presentatie te weinig aandacht aan de 
eff ecten op de omwonenden was gegeven.
Ook werd gevraagd naar de prijzen van de woningen, 
komen er voldoende ‘goedkope’ starterswoningen. De 
wethouder kon hierop bevestigend antwoorden.

Uw meningUw mening
10 januari jl. zijn de plannen voorgelegd aan de 
inwoners van Sleeuwijk. Alle aanwezigen konden 
hun op- en aanmerkingen plaatsen bij de plannen 
van de gemeente. Vervolgens is de politiek aan zet. De 
plannen zullen besproken worden in de vergadering 
van de commissie Grondgebied van 28 januari. 
Tijdens de raadsvergadering van 12 feb a.s. zal de 
raad de vervolgopdracht aan het college doorgeven.
De defi nitieve beslissing wordt pas in de 
raadsvergadering van 30 september 2008 genomen.
 
De ChristenUnie is zeer benieuwd naar uw reactie. 
We zouden het fi jn vinden als u met ons meedacht. 
Wat moet de ChristenUnie – namens u – naar voren 
brengen tijdens de besprekingen van de plannen in de 
commissie- en raadsvergaderingen. Geef uw mening. 
Richt uw mail aan fractie@werkendam.christenunie.
nl of bel Machiel Verdoorn (ChristenUnie raadslid) 
persoonlijk 06 555 31297.
Bezoek ook onze site: www.werkendam.christenunie.
nl
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