De Heraut Online - Wethouder Den Uil over tien jaar Vinex: 'Het Rijk is ernstig tekortgeschoten voor wat betreft de infrastructuur'

Dit is Google's cachegeheugen van http://www.www.heraut-online.nl/heraut-online/index.php?itemid=184. Dit is een momentopname van hoe de pagina eruitzag op 22
nov 2011 09:49:27 GMT. De huidige pagina kan in de tussentijd veranderd zijn. Meer informatie
Deze zoekwoorden zijn gemarkeerd: tommel

Tekstversie

26 december 2011

Wekelijks nieuws en meer uit Lansingerland e.o. |
Home

Algemeen
Commentaar
Dierenberichten
Kerkdiensten

Wethouder Den Uil over tien jaar Vinex: 'Het Rijk is ernstig
tekortgeschoten voor wat betreft de infrastructuur'

Lansingerland - Regio
Lezers schrijven
Medische diensten
Nieuws
Personeel
Politie
Politiek
Prikbord
Sport
Sport kort
Tuinbouw
Voorpagina
Zakelijk Nieuws

Deze week op de Voorpagina

Vanaf dit najaar zal er in Parkzoom gebouwd
gaan worden. Wethouder Den Uil is er klaar voor.

Bergschenhoek - Op 7 maart 1995 had Bergschenhoek de primeur. Onder het
toeziend oog van minister De Boer en staatssecretaris Tommel werd de eerste
paal in het kader van de Vinex geslagen. In die beginperiode was de heer Den
Uil als ondernemer en als raadslid al zeer actief bezig met alles wat met
ruimtelijke ordening en woningbouw te maken had. Tegenwoordig is hij als
wethouder in Bergschenhoek onder andere verantwoordelijk voor het uitvoeren
van het Vinex-takenpakket. Hoe hij over bouwen en wonen in Bergschenhoek
denkt, komt tot uitdrukking in dit interview.
Kunt U wat vertellen over uw bezigheden met betrekking tot woningbouw en ruimtelijke ordening?

Wethouder Den Uil: "Ik ben van oorsprong ondernemer. Mijn werkzaamheden
binnen het bedrijf behelzen voornamelijk de technische en financiële aspecten
van het bouwproces. Ik heb dan ook van het begin of aan ervaring opgedaan
met alles wat met de Vinex-regelgeving te maken heeft. We bouwen van
Groningen tot Maastricht dus we hebben een aardig beeld kunnen vormen van
de ruimtelijke ordening in Nederland."

En de politiek?

Prikbord

Den Uil: "Ik werd in 1994 raadslid voor de RPF, één van de partijen die later
opgegaan is in de ChristenUnie. In 2000/2001 was er een bestuurscrisis in
Bergschenhoek en werd ik gevraagd om wethouder te worden."
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Kan de combinatie wethouder/ondernemer niet leiden tot belangenverstrengeling?

Den Uil: "Dat zou natuurlijk problemen kunnen opleveren maar ik heb zeer
heldere afspraken gemaakt met mijn collega-wethouders. Alles is zeer
transparant geregeld. Bepaalde taken zijn doorgeschoven naar de wethouders
Van Laviere en Koster."
Wat vindt U van de Vinex wijken in Bergschenhoek?

Den Uil: "Er zijn sinds 1995 al 3000 woningen gebouwd en er moeten er tot
2015 nog 3800 bijkomen, een enorme inspanning. Ik ben zeer tevreden over de
realisatie van de wijken in Bergschenhoek. Er is veel rust en ruimte. De
bewoners zijn tevreden. De woningen zijn over het algemeen van het juiste type
en er is veel groen. Ik woon zelf in een Vinex-wijk en ervaar dat als zeer
prettig. Wel heb ik vastgesteld dat er meer moet worden gebouwd voor starters.
Het zou zeer spijtig zijn als we de jeugd kwijtraken. Deze zienswijze wordt
ondersteund door het gehele college en de raad. Overigens is het niet
bedoeling dat de focus geheel komt te liggen op de nieuwe wijken. Dat wat er
al is, moet natuurlijk goed onderhouden worden. We zijn altijd op zoek naar de
juiste mix van onderhoud en bouwen."

In hoeverre bepaalt de Vinex het woningbouwbeleid in Bergschenhoek?
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Den Uil: "Het grootste gedeelte is eigen beleid. De Vinex schept een aantal
kaders, de rest moet door de gemeente worden ingevuld. De gemeente
verkoopt de grond en heeft de opdracht de juiste verhouding te vinden tussen
financiën en volkshuisvesting. De vrije sector levert het meest op maar je moet
natuurlijk kijken naar het gehele bevolkingsbestand. Dat is in Bergschenhoek
aardig gelukt. We zijn er trots op dat er nog nooit leegstand is geweest."
Heeft U na 10 jaar Vinex kritiek op de landelijke overheid?

Den Uil: "Het Vinex-project is zo grootschalig dat er uiteraard dingen fout zijn
gegaan. Meestal zijn de fouten terug te voeren op een gebrek aan ervaring. Eén
miljoen woningen bouwen in 10 jaar tijd is natuurlijk een hele zware taak. Wel
heb ik vastgesteld dat het beleid van het Rijk op het gebied van infrastructuur
ernstig tekort heeft geschoten. Je kunt wel woningen bouwen maar daar horen
faciliteiten en een goede infrastructuur bij. Door het Rijk is sinds het begin van
de Vinex niets gedaan aan wegenbouw en de bereikbaarheid van
Bergschenhoek. De gemeente heeft alles zelf op moeten brengen. Op dat
gebied doen we heel veel. Als voorbeelden kan ik noemen: de verbreding van
de N209, de aanpassing van de Boterdorpseweg en het construeren van de
randweg. Veel gemeenten zijn in de problemen gekomen door de druk van het
bouwen van zoveel woningen en voorzieningen. Vertraging is echter een ramp,
je moet rekening houden met het rentecomponent en er volgt een boete van de
stadsregio als er te laat wordt opgeleverd. Gelukkig is in Bergschenhoek alles
op orde en ziet het er naar uit dat we onze doelstellingen halen."
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Heeft de aankomende fusie gevolgen voor het beleid?
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Den Uil: "In oktober 2005 is het Ruimtelijk Regio Plan Rotterdam 2020
goedgekeurd. Binnen dat mandaat gaan we bouwen. Bij het tot stand komen
van dit plan hebben de 3B-hoek gemeentes intensief samengewerkt met
Rotterdam en de Provincie. Iedereen weet wat er nodig is in de regio en wat er
mogelijk is. De fusie gaat wat dat betreft weinig invloed hebben.
Kunt U wat meer vertellen over de bouwplannen in Bergschenhoek/Lansingerland?

Den Uil: "Een van de grootste projecten is Wilderszijde. In de polder ten
zuidwesten van Bergschenhoek gaat een complete woonwijk verschijnen met
circa 2400 woningen. In 2009 gaat de bouw beginnen. Daarnaast wordt er
vanaf dit najaar gebouwd in Parkzoom, het gebied dat parallel loopt aan de
HSL. Hier komen zo'n 1400 woningen. Verder is het Landscheidingsparkproject heel interessant. We werken samen met Berkel en Rodenrijs om daar
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een "groene long" tussen de stadsdelen te creëren. Het moet een park worden
met veel voorzieningen, bijvoorbeeld het nieuwe zwembad. In mijn ideaalbeeld
van de toekomst van Lansingerland moeten mensen kunnen wonen, werken en
recreëren in hun eigen gemeente."
Vincent Bongers
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