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rOle twan
stige bewoners (de oprich-
tel'S van Centraal Wonen -
red.), die. om de kosten
enigszins te drukken, best
genoegen willen nemen met
iets mindere kwaliteitsei-
sen. Op die manier is het
mogelijk geweest, dat ook
mens en uit de lagere inko-
mensgroepen aan het pro-
ject hebben kunnen deelne-
men. Het gevaar dllt nu
dreigt is dat door de ver
beteringen, die we nU Rt.>,
dwongen zijn aan te bn'nj(t'n- want andel's brpnV:l d(
ZIJP een afwijzend ,lClvl""
uit waardoor de pnJ. ,('II ",111\
de huizen gC'midd(.lcI nu I
8000 guld('n zull~n IIIH""
een dcel van hpl Pl'OJl1cIbIll
ten dE' pn'mlr"I!','C" I',cmll It
ISIo:R<,n11..1. tot.\'()I~ .1." I"
l.a1 zlJn dill.,. 11I1'11'. II 111111
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ALMERE - De bouw van 45 premie-
koopwoningen in Almere in het gebied
"lJ5" hangt op dit moment aan een
zijden draadje.

ruggespraak met het mi-
nisterie van Volkshuis-
vesting en' Ruimtelijke
Ordening.

De reden hiervan is,
dat de woningen niet vol-
doen aan de normen,
zoals die in "Voorschrif-
ten en Wenken 1978"voor
premiewoningen worden
gehanteerd.

Afgifte
Het gevolg hiervan zal

zijn. dat opdrachtgever
"Centraal Wonen in Alme-
re" geen bouwvergunning
zal worden gegeven.

"Centraal Wonen" be-
roept zich momenteel op het
feit, dat door de Rijksdienst
voor de IJsselmeerpolders
indertijd geen bezwaar is ge-

Mocht daarom in de si-
tuatie geen verandering
komen, dan zal Bouw- en
Woningtoezicht van 'het
openbaar lichaam Zuide-
lijke IJ sselmeerpolders
een afwijzend premiead-
vies uitbrengell aan en in
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Het gevolg hiervan zal

zijn, dat opdrachtgever
"Centraal Wonen in Alme-
re" geen bouwvergunning
zal worden gegeven.

"Centraal Wonen" be-
roept zich momenteel op het
feit, dat door de Rijksdienst
voor de IJ sselmeerpolders
indertijd geen bezwaar is ge-

maakt tegen de afgifte van geen onoverkomelijkheden.
de bouwvergunning. De Daarbij is het ook de RIJP
RIJP liep hiermee vooruit geweest die aan "Centraa:
op de premiebeschikking, Wonen' grond beschikbaar
maar zag in het bouwplan heeft gesteld voor de 00...-_ van de 45 premiewoning~
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