Correctie van artikel Vierkante Bosje
Al snel na distributie van het kwartaalboekje van maart 2006 ontving
ik tevreden stellende reacties over
het artikel "Geschiedenis van het
Vierkante Bosje" en over de
"herinneringen" van bewoners.
Tjebbe van Hees, die zeer betrokken
was bij de ontwikkeling van het gebied, gaf echter ook kritiek. Op blz
17 had de volgende zin niet gepubliceerd moeten worden, omdat die
niet een juiste voorstelling van zaken geeft:
Door bezwaren van omwonenden
tegen de plaats van de clusterschool, moest het Gemeentebestuur
nog een aanpassing doen om een
compromis te bereiken.
Het misverstand is bij ondergetekende ontstaan door het interview
met de architect Henk van der Pool,
dat is verschenen in de Gooi- en
Eemlander van 21 september 2005.
Dat artikel had als kop "Af en toe
door de knieën gaan" en gaf de indruk van een compromis in een laat
stadium. Die indruk werd onderschreven door Eemnessers die de
zaak globaal hadden gevolgd. Naar
achteraf bleek een verkeerde indruk,
hetgeen nu ook door de Gemeente
is bevestigd. De ligging van de clusterschool ten opzichte van de omgeving is niet het ideaalbeeld van de
architect geworden, maar ook is de
afstand van 28 meter tussen het
schoolgebouw en de woningen kleiner dan de minimaal 35 meter, die
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de bewoners lange tijd hadden verwacht. Er zijn geen veranderingen
aangebracht om deze verslechtering
voor de bewoners te compenseren.
Door een andere reactie bleek ook
wat meer duidelijkheid gewenst
over de eigenaren van de grond in
de afgelopen 10 jaar. Dat betreft
twee eigenaren van de "rest oostkant" van het Vierkante Bosje
(kadastraal G1901), die zijn genoemd op blz 19. Zowel Vos Holding (in 1998 eigenaar) als Heymans Vastgoed (in 2004 eigenaar)
zijn nauw verbonden met de projectontwikkelaar en uitvoerende
bouwmaatschappij Vos & Teeuwissen, die ook op blz 16 is genoemd.
Rom van der Schaaf

