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Verbetering verpauperde huizen
Bildtdijken van start met koevoet
PIER ABE SANTEMA

WESTHOEK Door met een koevoet
een deur open te breken gaf wet-
houder Nel Haarsma gisteren het
startschot voor een project om ver-
pauperde huizen te verbeteren.

De deur van het huis aan de Oude-
bildtdijk 1066 in Westhoek laat zich
vrij eenvoudig openwrikken. Erach-
ter ligt een hele stapel vochtige fol-
ders. Op de muren zit bloemetjesbe-
hang uit lang vervlogen tijden. Wet-
houder Haarsma van het Bildt moet
uitkijken dat ze geen dikke spinnen-
webben in haar haar krijgt.

Dit is het eerste huis dat de Stich-
ting herstel dorpen en Bildtdijken
laat opknappen. Door de beeldkwali-
teit van verpauperde huizen te ver-
beteren, moet de leefbaarheid aan
de Bildtdijken toenemen. De provin-
cie heeft er 1 miljoen euro voor be-
schikbaar gesteld en de gemeente
het Bildt heeft garantstelling toege-
zegd voor 4 ton aan leningen. Het
doel is om in 2019 minimaal tien wo-
ningen verbeterd te hebben.

De stichting heeft 550 adressen
langs 12 kilometer aan dijken laten
bekijken. Daar is een groslijst van
achttien karakteristieke woningen
uit voortgekomen, die het eerst in

aanmerking komen voor hulp bij
verbetering. Met vier bewoners zijn
inmiddels contracten gesloten voor
werkzaamheden die in hun op-
dracht worden uitgevoerd en waar-
bij de stichting steun verleent.

Het huis dat gisteren opengebro-
ken werd, is een verhaal apart. Dat
was al dertig jaar onbewoond en de
stichting moest op zoek naar de ei-
genaar. Die bleek inmiddels overle-
den en zijn weduwe woonde in een
verzorgingshuis in Duitsland. De
vrouw bleek een bewindvoerder te
hebben en een Duitse rechter moest
toestaan dat die het huis aan de
stichting verkocht.

Deze ‘rotte kies’ aan de Oudebildtdijk in Westhoek is de eerste die wordt opgeknapt door de Stichting herstel dorpen en
Bildtdijken. FOTO CATRINUS VAN DER VEEN


