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Onderwerp motie:
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1.2c Perspectiefnota, programma 1 (Doe Democratie)

Status:
verworpen
Ondergenoemd raadslid dient de volgende motie in;
De raad van de gemeente Gooise Meren in vergadering bijeen:
Roept het College op
-

Het vertrouwen van onze inwoners in het bestuur enigszins te herstellen door de uitkomsten van het
uitgebreide en succesvolle burgerparticipatietraject Centrumplan Keverdijk over te nemen; en
Zo snel mogelijk uitvoering te geven aan de ruimtelijke plannen die daaruit voort zijn gekomen;

en gaat over tot de orde van de vergadering.

Toelichting1
Overwegende
1. dat in 2015 in de raad van Naarden het projectplan Centrumplan Keverdijk is vastgesteld plan dat beoogt
zowel de voorzieningen als de woningbouw in het centrum van de Keverdijk een positieve imnpuls te geven;
2. dat aan de totstandkoming van het Centrumplan een zwaarbevochten en, in derde instantie, zeer succesvol
burgerparticipatietraject vooraf is gegaan;
3. dat dit burgerparticipatietraject een voorbeeld is van hoe een buurt bereid is geweest open te staan voor een
brede afweging van hun eigen, en van algemene belangen zonder de een boven de ander te laten prevaleren;
4. dat door het toenmalige college naar de inwoners toezeggingen zijn gedaan met betrekking tot de
haalbaarheid en de uitvoerbaarheid van het plan en dat het vaste voornemen is uitgesproken het plan op korte
termijn, conform de uitkomsten van het participatietraject, uit te voeren;
5. dat de kwaliteitsimpuls van dit plan van groot belang is voor Tuindorp Keverdijk als geheel, en het centrum in
het bijzonder;
6. dat het coalitieakkoord van Gooise Meren het belang van goede burgerparticipatie onderschrijft;
7. dat ‘Doe Democratie’ niet alleen betekent dat de inwoners iets moeten doen, maar ook van de gemeente
verwacht mag worden dat zij naar aanleiding daarvan ’levert’ en toezeggingen nakomt;
8. dat het uitblijven daarvan afbreuk doet aan het vertrouwen in de gemeente bij de inwoners, mede in het licht
van alle inspanningen die van hen gevraagd zijn;
Naam raadslid/-leden (fractienaam)
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