lisse - Na langdurige voorbereiding
was het afgelopen woensdag zover.
De eerste paal van het nieuwe vereni
gingsgebouw voor roeivereniging Iris
in Lisse is geslagen door de voorzit
ter, Erik Plantenberg, samen met het
jongste lid Mischa van Dijk.

Bijna zeven jaar heeft het geduurd.
Een periode waarin alle mogelijk
heden van huisvesting door de roei
vereniging in samenwerking met
de gemeente Lisse zijn onderzocht.
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Afgelopen woensdag ging de eerste paal de grond in van het nieuwe vereni
gingsgebouw van RV Iris (Foto: pr).

Uiteindelijk bleek de locatie aan de
Ruishoomlaan achter jongerencen
trum de Greef het meest geschikte
plekje. De roeivereniging besloot te
onderzoeken welke mogelijkheden
het bestemmingsplan zou geven en
architectenbureau Stol heeft ver
volgens een clubhuis en botenloods
getekend. "De leden van de roeiver
eniging zijn blij dat aan de lange tijd

van improviseren een einde gaat
komen", aldus een woordvoerster
van de roeivereniging.
RV Iris laat weten het te betreuren
dat er de laatste tijd een en ander
in de media is verschenen waarin
bewoners in de omgeving aanga
ven niet blij te zijn met de roeiers
op deze plek. "Gelukkig krijgen we
ook berichten van veel omwonen
den die ons welkom heten op die
plek en aangeven graag bij de opening van de nieuwbouw aanwezig te
zijn", aldus de vereniging.
Met betrekking tot alle commotie
rondom de kap van het groen laat
RVIris weten dat "slechts enkele van
de gekapte bomen gezond waren.
Dit bleek uit een in opdracht van
| de omwonenden uitgevoerd onder
zoek door een expertisebureau. In
samenspraak met de bewoners is
door een landschapsarchitect een
nieuw groenplan gemaakt, op kosI ten van de roeivereniging." Op een
I enkeling na kunnen bewoners zich
in dit plan vinden en RV Iris laat
weten daar erg blij mee te zijn. "Er
zal een zeer groene aankleding van
het terrein komen waarbij ook de
gemeente Lisse haar steentje zal
bijdragen door het herplanten van
een grote boom. We hopen dat de
bouw vlot zal verlopen, zodat zo
snel mogelijk tot aanplant overge
gaan kan worden." •

