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‘Sloppenwijken horen niet thuis in een Europees land als Voskië’

Regering herziet bouwvergunningenwet, wil eind aan ‘wildbouw’
DIVIS (17 SEPTEMBER) – Minister Elenē Aştūģiuvs van volkshuisvesting heeft een wetsvoorstel ingediend
dat een eind moet maken aan de ‘wildbouw’ van huizen en kantoren. In de laatste vijftien jaar is het aantal
illegaal tot stand gekomen gebouwen fors toegenomen, wat tot tal van infrastructurele problemen heeft
geleid. De wet voorziet in een tijdelijke versoepeling van de bouwvoorwaarden, waarmee diverse gebouwen
feitelijk gelegaliseerd zouden worden en boetes dus kunnen worden vermeden. Eigenaars moeten dan wel
constructief meewerken aan de verbetering van de veiligheid, het aanzien en de aangrenzende infrastructuur
van hun panden.
‘Sloppenwijken horen niet thuis in een Europees land als
Voskië’, verklaart de minister haar voorstel. ‘Veel steden in ons
land beschikken momenteel echter over lukraak en illegaal tot
stand gekomen wijken, waar onveilige en onvoltooide huizen,
kantoren en fabrieksgebouwen staan, soms in braakliggende
graslanden waar geen verharde wegen naartoe leiden. Dat moet
veranderen, en mijn wetsvoorstel biedt de eigenaars de gelegenheid om daar op een constructieve manier aan mee te werken.’
Het plan van de minister moet huizenbezitters actief betrekken
bij de verbetering van de gehele wijk. ‘De overheid is bereid om
in deze wijken te investeren in wegen, riolering enz., maar alleen
als de eigenaars zelf ook hun steentje bijdragen om hun
eigendommen te laten voldoen aan de wettelijke eisen’, zegt de
Voskiërs zijn soms inventief als het aankomt op de
materiaalkeuze voor een woonhuis; deze constructie
minister. ‘Mijn wet geeft hun een uitstel van enkele jaren om hun
bevindt zich tussen de steden Megvidz en Kvēvuste.
gebouwen aan te passen. Ik had natuurlijk ook meteen boetes
kunnen gaan uitdelen en sloopbevelen kunnen uitvaardigen voor alle illegaal opgerichte gebouwen, maar dat betekent
dat er teveel mensen uit hun huis gejaagd zouden worden, en dat wil de regering nou juist niet.’
Niet alle gebouwen zouden gebruik kunnen maken van de regeling. Volgens de minister bestaat een ‘te redden gebouw’
uit tenminste muren en een dak. Een houten plaat op vier palen is niet geschikt als woonruimte en zo’n constructie zal
dan ook niet meegenomen worden in het plan. ‘Wie zo woont, heeft meer hulp nodig dan alleen deze regeling. Daar zal
mijn collega van sociale zaken zich mee bezig houden’, aldus de minister.

‘Arhali presidentskandidaat voor de PD’
Divis (30 augustus) – Er is geen enkele twijfel dat de huidige
minister-president Başkim Arhali de presidentskandidaat zal zijn voor
de partij Protàşvētij Dēmukracieş (PD, ‘Voorstanders van de
Republiek’) bij de verkiezingen die in januari 2014 zullen worden
gehouden. Deze bewering deed plaatsvervangend partijsecretaris
Arben Kreşa vanmorgen, nadat sommigen gisteren suggereerden dat
zijn partijgenoot en huidige minister van financiën Pernādas Majyģiūz
de ideale kandidaat voor de functie zou zijn. Majyģiūz noch de
premier wilden echter op de zaak reageren, en zeiden dat de kandidaat
van de PD in de loop van volgend jaar zal worden aangewezen.
De discussie over de toekomstige PD-presidentskandidaat laaide op
nadat de Irtiaziakē Pàrtiā ’02 eerder deze week hun kandidaat al
Başkim Arhali is minister-president sinds 2 april 2008
bekendmaakten: Pāvus Luva. Voormalig premier en minister van
en daarvoor van 18 mei 2004 tot 13 april 2007
buitenlandse zaken Luva is een omstreden figuur in de Voskische
politiek: tot op de dag van vandaag blijft hij een fervent voorstander van het militaire regime dat het land in de jaren ’90 bestuurde,
en volgens sommigen heeft hij een gigantisch crimineel verleden. De meeste beschuldigingen tegen hem zijn echter nooit
bewezen en hij is nooit formeel aangeklaagd. Momenteel zit hij in het parlement, hoewel IP’02 in de oppositie zit.
De tweede termijn van de huidige president, Ādrea Zaşpuzic-Ēzvavs loopt af in 2014. Ook zij is lid van de PD, evenals haar
voorganger Umberto Scuolz.

