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PvdA in de boot
Statenfractie PvdA krijgt andere kijk
op Broekhorno.ntwikkelingen
BROEK OP IANGEDIJK - De pro kelingen, zal als het aan Heerhu
vinciale PvdA statenfractie bracht gowaard ligt in ras tempo worden
vrijdag een bezoek aan Langedijk. ontwikkeld met woningbouw, een
Op uitnodiging van Harl voor lan . jachthaven en hoge kantoorgebou
gedijk werd zij mede door de Lau wen. Het kwetsbare Oosterdelge
gedijker fractievoorzitter frits Wes bied zal dan aan de oostzijde omlijst
terkamp ontvangen in het museum worden door bebouwing. Met name
Broekerveiling. Hier werd achter de ontwikkeling van het noordelijk
eenvolgens door Ron Wolters, di deel van de Broekhompolder is van
recteur museum Broekerveiling en .' ssentieel belang zo beaamden ook
Bram Leegwáter namens VE'Jdzorg de statenleden van de PvdA. Ook zij
het belang van hel Ooslerde1gebied vonden dat je daar zeer terughou
onderstreept
dend moet zijn met bouwen.
Het Oosterde! is het laatste stukje
van het oorspronkelijk tuindersge
bied het rijk der duizendeiJanden.
Uniek vanwege de eilanden en be
langrijk vanuit cultuurhistorisch
perspectief.
Jan Ane Koolaard legde namens de
bewoners van het gebied uit wel
ke rampzalige gevolgen de huidi
ge bouwplannen zullen hebben. De
Broekhompolder, tot voor kort uit
sluitingsgebied voor bouwontwik

N504
Tot slot was er aandacht voor de
Nso4, deze weg doorsnijdt lange
dijk. De verkeersdruk zal toenemen
als de WesliTisia opgewaardeerd
wordt tot Oost-West verbinding. De
Langedijkers willen deze weg graag
op de agenda bij de provincie. Zij
zien de Nso4 graag verdiept aange
legd zodat de oude dorpsstraat en
de veiligheid en leefbaarheid weer
hersteld worden.

Links: Jan Ari~ Koo/aard. Frits Westerkamp van de PvdA, Marti>t Neesse>l VM' Compleet FM. rechts: Naima Ajouaau (PvdA),
drs. Lie!de Klomp (PvdA), Jaoen Fritz (fractiemedewaker PvdA) (foto: aangeleverd)
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