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Zd mhaveff*
woest over
megatoren

VEERHAVEN - Omwonenden
van de Zalmhaven zijn
woest. Ze willen dat de
gemeente de plannen om
een woontoren van 21 B

meter hoog plus twee kleine-
re wooncomplexen in de
straat afblaast. Ook komt er
een hotel met zo'n 300
kamers.

'Ik kan straks niet meer naar
Delft kijken als het mooi weer
is omdat die toren voor mijn
huis komt,' briest omwonen-
de Gert Schep.'De
zonsondergang zie ik dan ook
niet meer Het enige wat ik
straks nog zie, is mijn over-
buurman die aan het
stofzuigen is.'
Schep woont in een apparte-
ment aan de Houtlaan. Hij
baalt als een stekker. 'De
waarde daarvan zakt door het
verlies van het uitzicht met
minstens een ton,' zegt hij.
Zijn huis is volgens hem nu
meer dan 6 ton waard.
Eén van ziin buren, Eefie
Lonis, weest dat er een ver-
keersinfarct in de wijk
ontstaat als de nieuwe appar-
tementen in gebruik
genomen worden. Er komen
er zo'n 500 bij. Per apparte-

ment rekent de gemeente op
1,1 auto: 550 auto's extra dus.
'Het staat nu al vast,'zegt
Lonis. Je kunt er straks niet
meer in of uit.'
Volgens de directeur van pro-
jectontwikkelaar Amvest,
Edwin van Leeuwen, is er
geen vuiltje aan de lucht.'We
hebben de afgelopen maan-
den het aantal auto's geteld.
Het huidige stratenplan kan
de extra auto's aan.l
Ander probleem dat bewoon-
ster Lonis weest is dat ze niet
meer over de Houtlaan kan
fietsen. De nieuwe flat krijgt
50 tot 60 verdiepingen en
wordt het hoogste gebouw
van Nederland. Dat zal vol-
gens haar tot zo'n sterke
tochtstroom leiden dat ze van
haar fiets geblazen wordt.
'We kunnen het straks beter
de Houtsteeg gaan noemen.'
Maar ook die angst is 'onge-
grond', verklaart de directeur
van Amvest. 'Daar zijn bere-
keningen van gemaakt. Die
kan iedereen ínzien. Ze zíjn
allemaal openbaar.'
De bewoners willen gaan
procederen als de gemeente-
raad instemt met de
bouwplannen. Dat zal de
bouw echter niet vertragen.
De start is gepland voor 2017.

Lucette Masciní


