Gemeenteraad Gooise Meren
Motie

Naam en fractie:
Onderwerp:
Agendapunt (nr. en naam):
Status:
Versie:

Herman de Hollander (CDA),
Echte participatie
M21-46
Koop- en realisatieovereenkomst project Jan ter Gouwweg Naarden
Ingediend
1.0

Bovengenoemd(e) raadslid/-leden dient/dienen de volgende motie in;
De raad van de gemeente Gooise Meren in vergadering bijeen,
Roept het college op:
1.
2.
3.

4.

De voorliggende koop- en realisatieovereenkomst niet te tekenen.
Echte participatie te gaan opstarten en de raad hierbij te betrekken met de werkgroep
burgerparticipatie als adviseur.
Voorafgaand hieraan dit project door middel van een raadsbesluit eerst tot ontwikkellocatie te
verklaren met een PID (project initiatie document) om de raad kaders aan deze ontwikkellocatie
mee te laten geven.
Omwonenden direct vanaf de start actief te informeren, te betrekken en te enthousiasmeren.

En gaat over tot de orde van de dag.
Toelichting
Overwegende dat:
1. Echte participatie niet aan de orde is geweest.
2.Belanghebbenden het sterke gevoel hebben dat het eindresultaat van de participatie vooraf al vast stond met de Koop- en
realisatieovereenkomst die er vanaf het begin al ligt.
3. De relatie burger-overheid, zoveel is wel gebleken in het Gesprek, hersteld moet worden.
4. Er geen participatieplan is geweest die in samenspraak met omwonenden geschreven zou worden zoals beloofd door de
wethouder.
5. Er veel kansen liggen om wel tot een gedragen planvorming in samenspraak met de buurt te komen, zelfs mogelijk met 36
woningen.
6. Omwonenden aangeven dat zij open staan voor een nieuw op te starten participatietraject wanneer de gemeente dit
SMART formuleert en hier met open vizier in staat.
7. Omwonenden open staan om samen tot het beste ontwikkelplan te komen.
8. Het huidige schetsontwerp (nr. 3) weinig draagvlak heeft. Parkeren op gespannen voet staat met het aantal te ontwikkelen
woningen (36 woningen en 27 parkeerplaatsen).
9. De parkeernormen niet worden gerespecteerd of selectief worden gebruikt.
10.Speelruimte marginaal voor met name jeugd (8-18 jaar) overblijft (slechts 100m2 trapveldje).
11. Juist en in deze “Corona-tijd” blijkt hoe belangrijk buiten speel- en ontmoetingsruimte is voor welzijn.

