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'Nog een aantal weken en
dan gaan we bouwen'
OUD-BEIJERLAND - De kans is
groot dat de koopapparte-
menten van Wonen aan de
Kreek in Oud-Beijerland er
volgend jaar zullen staan.
Het deelnemersveld is zo
gegroeid dat het besluit om
te gaan bouwen binnen een
aantal weken zal plaatsvin-
den. Deze maand al selec-
teert men een architect, die
het ontwerp gaat .maken
voor gebouw en indeling
van de woningen.
De appartementen langs de
Kreek in Poortwijk III zul-
len naar eigen wens ontwor-
pen gaan worden. Voorzit-
ter fohn Stuurman vertelt
enthousiast: "In een paar
maanden tijd zijn we flink
gegroeid en vormen de bu-
ren al een hechte club. De
deelnemers zijn vooral men-
sen wiens kinderen al de
deur uit zijn, maar we heb-
ben ook drie gezinnen met
volwassen kinderen. Samen

werken ze aar, de opdracht
die ze straks gaan geven",
zo vervolgt hij, "en het is zo
leuk om te horen met welke
woonideeën men aankomt.
Er is nog ruimte beschikbaar
voor mensen die weten wat
voor wodnwens ze hebben.
Mensen die zich nu aanmel-
den kunnen nog meedoen
met de verdeling van woon-
ruimten over het gebouw.
De architect kan daarna aan
de slag. De leden voelen zich
aangetrokken door de moge-
lijkheid om een eigen huis
te ontwerpen. Andere trek-
kers zijn parkeerplaatsen en
ruime bergingen onder het
gebouw. Dat de appartemen-
ten betaalbaat zijn, is ook
wel een pré", besluit Stuur-
man. Belangstelle4den kun-
nen kijken op www.wonen-
aandekreekpoortwijk. nl
en voor een vrijblijvend ge-
sprek mail naar wonenaan-
dekreek@gmail.com.
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ln een paar maanden tijd is de groep kopers flink gegroeid en
vormen de buren in spé al een hechte club. Foto: PR


