Motie
Onderwerp motie:

Vaart maken met Centrumplan Keverdijk

Vergaderdatum:

21 juni 2017

Agendapunt (nr en naam):

4.1b

Perspectiefnota 2018 (323590)

Status:
verworpen
Ondergenoemde raadsleden dienen de volgende motie in;
De raad van de gemeente Gooise Meren in vergadering bijeen:
Roept het college op:
-

-

De aanpassingen op het centrumplan Keverdijk en alles wat daaruit voortvloeit voortvarend ter hand te nemen, zodat op
kortst mogelijke termijn kan worden overgegaan tot het sluiten van een nieuwe overeenkomst met betrokken partijen,
het doorlopen van de nodige procedures en tenslotte het realiseren van het project;
Deelnemers aan het burgerparticipatietraject in kennis te stellen van de aanpassingen van het plan, hen de gelegenheid
te bieden daarop te reageren en hun vertrouwen niet nogmaals op de proef te stellen;
Het aangepaste projectplan ter vaststelling voor te leggen aan de raad.

En gaat over tot de orde van de dag.
Toelichting
Overwegende dat:
1.
2.

3.

De voorbereidingen van het centrumplan Keverdijk terug gaan tot mei 2013 en het projectplan – na een intensief en
(uiteindelijk) zeer succesvol burgerparticipatieproces – is aangenomen in september 2015;
Het college medio 2016 de ruimte heeft genomen om de financiële risico’s van het project nader in kaart te brengen en in
het verlengde daarvan gesprekken te voeren met betrokken partijen om deze onzekerheden door bijstelling van het plan
te verkleinen;
De raad heden is geïnformeerd dat het overleg met partijen voortvarend verloopt, waardoor het de verwachting is dat
reeds dit najaar een nieuwe overeenkomst kan worden gesloten;

Voorts overwegende dat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Indieners van deze motie en mensen die hebben deelgenomen aan het burgerparticipatietraject het betreuren dat
bijstelling van het plan zo lang heeft moeten duren;
Het plan voorziet in een belangrijke en urgente behoefte, o.a. op het gebied van woningbouw en maatschappelijke
voorzieningen;
Gebouwen die onderdeel uitmaken van het project en vervangen worden door nieuwbouw, in slechte staat van
onderhoud verkeren;
Verdere vertraging aldus zeer ongewenst is;
Het voor de hand ligt dat in het verlengde van het tot nu toe succesvol verlopen burgerparticipatietraject ruimte wordt
geboden aan deelnemers om kennis te nemen van en te reageren op de voorgestelde aanpassingen van het plan;
Het eerste plan formeel is aangenomen door de raad van Naarden en het voor de hand ligt dat het hoogste orgaan van de
gemeente bij een aanpassing daarvan opnieuw wordt gevraagd om vaststelling.
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