De vijver in Park Overbosch
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stromend water Park
Overbosch dichterbij
SJaak Smaknuan
Voorhout • Het ziet er positief
uit voor het plan van de Vrienden
van het Overbosch in Voorhout.
ZU willen verbindingen maken
naar de Leidsevaart en de sloot
langs de Rijnsburgerweg, om
stromend water in de bosvijver te
krügen.
Wat wethouder Heleen Hooij betreft gaat de gemeente op zoek naar
mogelijkheden om het nog resterende gat van een halve ton op het
plan te dichten. „Als er een goed
plan ligt maar je komt net niet aan
de financiën, dan moet er een manier zijn om dat geld te vinden", aldus de wethouder na een gesprek
met de stichting.
De vijver in het park moet worden
uitgebaggerd en de vrienden willen
dat graag combineren met het plan
dat er al jaren ligt: om stromend wa-

ter in de vijver te krijgen en zo de
waterkwaliteit en het leven in en
rond het water een flinke impuls te
geven. Als dat tegelijkertijd gebeurt,
hoeven er maar een keer zware machines het park in.
Ze steken daar zelf geld in en hebben toezeggingen van meerdere

'Vrienden' willen
verbinding met
Leidsevaart
fondsen, maar daarmee is het financieel nog niet rond. Hooij zei vorige
week in de commissie al positief te
staan tegenover het initiatief en
heeft daarover later afgelopen week
nog een gesprek gehad met de vrienden.
De uitkomst daarvan is dat wat

haar betreft het ontbrekende geld er
komt. „Er ligt een goed plan met
een goede begroting en wij gaan kijken hoe we dat kunnen financieren."
Daarover heeft ze dinsdag overleg
met het college en het is de bedoeling dat er vervolgens een voorstel
naar de raad gaat.
De Vrienden van het Overbosch
zyn 'erg bly', reageert voorzitter
Marianne van der Voort. „Verder is
het nu even pas op de plaats en hopen dat het goed komt."
De haast die cr leek met het plan is
er volgens de wethouder overigens
niet. Het baggeren stond gepland
voor komende maand, reden voorde
vrienden om zelfs al een ontwerpmotie naar de raad te sturen. Maar
aangezien het werk nog aanbesteed
moet worden en je vervolgens in het
broedseizoen terecht komt, gaat het
werk volgens Hooij op zijn vroegst
na de zomer gebeuren.

