
Ondernemers en bewoners Wormer enthousiast;
6 roen Li n ks zet vraagtekens

Verhuizen f)eka
is 'herenoplossing'

woRMER - Groenlinks is qvolstrekt ontevreden', maar Ar-
nold Dirkzwager van ondernemersvereniging Aktief zegt
'een herenoplossingi. Zobeoordeelt hij het plan om de De.
kamarkt uit het dorpscentmm van Wormer te verplaatsen
naar de Koetserstraat bij het bedrijventerrein.

Het past volgens de voozitter derRonald Hendriks meldde het
in deze tijd. ,,Grote winkelke- plan voor de verhuizing op 5/z in
tens en markten vestigen zich deze krant. Het college van Wor-
steeds meer aan de randen van medand tekende afgelopen vrij-
steden." \r{ormerland-wethou- dag een intentieovereenkomst

met de Dekamarkr, Tlrssendoor
kwam het ter sprake bij de raad.

Aktief heeft 4z leden. Dar is de
meerderheid van winkels en be-
drijven in Wormer. Daaronder
ook de supers Vomar en Deka-
markt, beide klanten van Dirks-
zwagers bedrijf Exit Beveiliging.
Ondanks het laatste bezweert
hij: ,,Ik wist echt bijna niers van
dat plan. Voor wethouder Hen-
driks heb ik meer dan bewonde-
ring. Dit is voor iedereen het

best, ook omdat het de gemeente
geen geld gaar kosten," Bewo-
nersvereniging Dorpscentrum is
volgens secretaris Jan Kesting
eveneens'uitermate content',
Voor Aktief is het 'de opmaar
naar een kleinschaliger plan voor
hec dorpscentrum, een bij het
dorpse karakter van Wormer
passende bebouwing'.

Precies wat het nieuwe college
(VLWSP) vorig jaar ook liet vast-
leggen in het coalitieakkoord.

Vomar krijgt door de Deka-
verhuizing extra ruimte in het
winkelcentrum (totaal 4oo mz).
De Dekamarkt gaat naar het
voormalige pand van Roan, vlak-
bij het gemeentehuis aan de
Koetserstraat, en krijgt r5oo m2.
Dat laatste past volgens Hen-
driks binnen de provincienorm.
De vrijstellingsprocedure we-
gens bestemmingswijziging (de-
tailhandel) moet ook 'geen pro-
bleem'zijn, Hendriks meent dat

er genoeg draagvlak is voor een
klein centrum met multifunctio-
nele accommodatie (MFA) waar-
in bibliotheek, sociaal cultureel
werk (SC1V0), horeca en dorps-
theater onderdak vinden.

VraagÉekens

FractielidJan Stevens van Groen-
Links zet vraagtekens bij het ver-
huizen van de Dekamarkt. Hij
verwijst naar eerder onderzoek
dat waarschuwde voor kwali-

teitsverlies van het dorpscen-
trum wanneer een grote winkel
als de Dekamarkt daar weggaat.
Met een'super'op de nieuwe lo-
catie beconcurreer je bovendien
je eigen dorpscentrum en de ont-
wikkeling daarvan, redeneert
Stevens. Die er verder niet van
overnrigd is dat wethouder Ro-
nald Hendriks een van zijn be-
langrijke beloftes - in zot4 staat
er een volledig geoutilleerde
MFA -zal kunnen waarmaken.
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