
Waarom in Vuren bij de dijk bouwen;  (en niet bij de rivier bouwen?);

1-omdat het bij de dijk veiliger is (geen opstuwing geeft en geen gevaar);             

2-omdat het alle ruimte voor de rivier biedt; het doel van WWW;                           

3-omdat de Heuffnatuur met 180 plantensoorten, 130 vogelsoorten, ca 30        

vleermuizen en een bovengemiddelde diversiteit, bij lintbebouwing veel 

minder te lijden heeft dan bij de bouwvariant bij de rivier;                                        

4-omdat met louter lintbebouwing de Heuffnatuur mogelijk zelfs wat wordt 

uitgebreid van (van 11 naar 13 ha);                                                                                 

5-omdat de stem van de burgers in de (handtekeningactie2007)  en in het 

Heuffoverleg van mei 2019 in grote meerderheid koos voor dijklintbouw;             

6-omdat de ruimtelijke kwaliteit voor Vuren met één woonwijk op/langs de dijk 

zichtbaar vergroot wordt.( allure dorp, schoonheid dorp);                                      

7-bouw bij de rivier détonneert, tast de natuur aan, tast potentieel ruimte voor 

de rivier aan, om de ramp van evt twee woonwijken maar niet te noemen         

8-omdat de dijk de enige plek voor lintbebouwing is die van oudsher bij de 

identiteit van het dorp Vuren hoort;                                                                               

9-omdat bij de keuze van het Vka niet de financiering, maar de schoonheid van 

de plek  en het gekozen Vka de doorslag dienen te geven. Lintbebouwing op 

één plek wint het verre van bouwen bij de rivier. Helemaal van 2 woonwijken;    

10)-omdat je met lintbebouwing  indirect iets terug geeft aan ca 400 mensen 

die voorheen op de dijk woonden en in de 50er/60erjaren gepushd werden 

(met bloedend hart) naar het huidige dorp te verhuizen;                                           

Samenvattend langs de dijk bouwen: veiliger; meer ruimte voor rivier; 

Heuffnatuur heeft nauwelijks  te lijden; uitbreiding van Heuffnatuur dankzij 

lintbouw en GNN; burgers  waren voor lintbebouwing; ruimtelijke kwaliteit 

lintbouw is groter; oude identiteit dorp is lintbouw; de schoonheid van dijklint 

geeft Vuren de nodige allure; het aantal burgers maar vooral de inhoud van de 

argumenten zou moeten tellen en gewogen worden;

-nu Buko wel weggaat is alles anders: namelijk de mogelijkheid komt in het 

vizier van zowel een vrijwel onaangetast Heuffnatuurgebied  als een allure- en 

identiteit-update van Vuren door lintbebouwing langs de dijk. Een faire deal.
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