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Goed unng ad van voor uin is ns la pluim r Enkh r raa 

'Trots op de zorg die we stral<s hebben' 
DOOR CEES BEEMSTER voor dementerende ouderen die "Wij zijn blij dat het bestem omwonenden die als Vereniging gument meer had opgeleverd", voor zes of zeven huizen. 
ENKHUIZEN - "Dit is een pluim op de hoed van de gemeen nu nog in verzorgingshuis Sint mingsplan is goedgekeurd. En Onze Zorg naar de Raad van Sta laat Qpirijn Struik van de vereni De 1600 handtekeningen die 

Nicolaas van Wilgaerden in de niet alleen voor onszelf", zegt te waren gestapt. "Maar zij heb ging weten. "Kiddy World komt Onze Zorg vet:zamelde, de gang teraad. En een pluim voor de betrokken ambtenaren en 
Doelenstraat wonen. wethouder Boland. "De Raad ben met hun bezwaren wel bijge niet meer in dit plan. Het is aan naar de Raad van State; het heeftprojectontwikkelaar Qe Nijs", zegt wethouder Hendrik De Nijs heeft de bouwvergun van State zegt dat we op alle pun dragen aan dit plan. Ook in de nemelijk dat er in plaats daarvan volgens Struik slechts tot 'mini

Boland. Hij reageert op de goedkeuring van de Raad van ning op 27 december aange ten zorgvuldig te werk zijn ge klankbordgroep waarin zij ver nu meerdere kleine praktijken male, kleine aanpassingen' van 
State voor het bestemmingsplan Vijzeltuin. vraagd. "Uiterlijk 26 weken na gaan. Dit is van belang voor Enk tegenwoordigd zijn." komen. En die hebben ook meer het plan geleid. De vereniging 

die datum moeten wij dithebben huizen. We kunnen trots zijn op Onze Zorg hekelt niet alleen parkeerplaatsen nodig." Struik kwam gisteravond bijeen om de 
Het oordeel van de Raad van Sta van het huidige sociaal medisch afgehandeld", vertelt gemeente de zorg die we straks in het cen de bouwmassa van het plan, wijst ook op de in- en uitrit van situatie te bespreken. "We willen 
te maakt de weg vrij om de centrum in de Vijzelstraat. Dit woordvoerder Jade Kos ter. Zodra trum van Enkhuizen hebben." maar vreest ook parkeerproble de parkeergarage die op het Sij niet koste wat kost de boel ver
bouwaanvraag af te geven voor betekent onder meer uitzicht op dit gebeurd is, mogen belang Boland beseft dat de uitspraak men in de omgeving. "Wij had brandsplein komt. "Daardoor tragen. Maar we houden wel de 
de verbouwing en uitbreiding de bouw van nieuwe woningen hebbenden een reactie geven. 'natuurlijk niet leuk is' voor de den gehoopt dat ons parkeerar- komt daar een parkeerverbod vinger aan de pols." 


