
MÅIKKEOVERSE
INDSIGELSERNE
De mange protester bør da gøre indtryk'
mener POUL HEICK (FrP.):
I Hvidovre Avis har ved et
par lejligheder tillagt Frem-
ikridtspartiet, at vi stemte Pr
placeringen af Netto og
McDona-td på grunden ved
hjørnet af Kettevej og Ave-
døre Havnevej. Hvorfor kan
iee ikke forstå, (men måske
irir journalisten' misforstået
det).

Ved den fgrste behandling
i kommunalbestyrelsen, ud-
talte jeg, at >det måsl<e ikke
var så dårligenide med en Net'
to, ftren Cet måtte beboeme i
området afgqreo.

Og det har de nu har giort,
og det blev et klart nej, både
til en McDonald og Netto, -
så det var en dårlig ide jeg
kom med.

Vi må da lytte
til borgerne

299 borgere og 4 grunde-
jerforeninger har sagt nej til
planen, kun L grundejerfore-
ning og 1 borger synes det var
en god ide, og har sagt ja til
planen. Lige disse 2 ja-sigere
har Socialdemokraterne og
Konservative hørt på. De har
helt overset indsigelserne
imod, og går derfor ind for
placeringen af McDonald og
Netto.

De havde ingen argumen-
ter imod planen, og heller ik-
ke for at lægge dem et andet
sted end i et villakvarter. Jeg
foreslog Hvidovrevej, men
der skulle den ihvertfald ikke
ligge, sagde Arne Wichmann,
uden af argumentere hvor-
for.

Socialdemokraterne kom
hverken med en begrundelse
for eller imod Planen, de
stemte bare som de havde
fået besked på, undtagen
Hans Jørg. LundbYe der
stemte imod, og Flem. Bara-
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sinski, som undlod at stem-
me.

Jeg påtalte også den urigti-
ge påstand om, at der ikke var
nogen morgen-trafik der ge-
nerede skolevejen. Man ser
helt bort fra at der hver mor-
gen kl. 6, kommer 5-6 store
lastbiler med mælk, brød,
frostvare, og almindelige va-
re til Netto plus diverse speci-
albutikker. Samtidig med at
planen med specialbutikker i
Netto, kan være bager, fisk,
kiosk, m.m., hvortil der kom-
mer kunder i skoletiden-

Vi må nu afuente den for-
dvrende del med kommunal-
pianændring og lokalplan
som Venstre påpegede og så
bede borgerne igen proteste-
re mod denne plan, så vi und-
går den megen trafik og svi-
neri med papir, plastbakker
og12m hgj lysstander.

Med venlig hiben
Poul Heich
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