Amendement
Onderwerp amendement:

Wijziging voorplein met lift voor minder validen

Vergaderdatum:

9 oktober 2019

Agendapunt (nr en naam):

3.b.1

Herinrichting buitenruimte gemeentehuis

Status:
ingediend
Ondergenoemd(e) raadslid/ -leden stelt/stellen het volgende amendement voor.
De raad van de gemeente Gooise Meren in vergadering bijeen:
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders nr 1428711.
Besluit het ontwerp besluit van bovengenoemd voorstel als volgt te wijzigen:
Bestaande tekst

Nieuwe tekst

1. In te stemmen met de voorkeursvariant zijnde de variant
1. In te stemmen met de voorkeursvariant zijnde de variant die
die past binnen het gestelde financiële kader van € 500.000
past binnen het gestelde financiële kader van € 500.000,--,
met alleen de meest noodzakelijke optimalisaties tegen
met toevoeging € 50.000 voor:
minimale kosten.
het verwijderen van de huidige opgang voor minder validen, die
2. Het in de begroting opgenomen budget van € 500.000 te
als aaneengesloten vlakke verharding voor parkeren wordt
voteren voor de realisatie van het project.
toegevoegd aan de vrije ruimte op het voorplein en
de plaatsing van een lift voor minder validen aan het einde van de
looproute aan de zijkant van het bordes.
2. Een budget van € 550.000 te voteren voor de realisatie van het
project en de kapitaallasten van het extra budget van€ 50.000 te
verwerken in het eerste voortgangsverslag van 2020.
Toelichting
Overwegende dat:
1. de huidige opgang voor minder validen met name voor scootmobielen niet optimaal is vanwege de scherpe bocht.
2. de plaatsing van een lift voor minder validen aan het einde van de looproute aan de zijkant van het bordes dit probleem oplost.
3. de huidige opgang in het ruimtelijk perspectief vrije ruimte op het plein inneemt.
4. door het verwijderen van deze opgang de vrije ruimte in de nieuwe inrichting met 4 extra parkeerplekken kan worden ingevuld.
5. hierdoor tevens de geleidingsroute voor visueel gehandicapten niet door een hoekige route, maar in 1 rechte lijn naar de
toegang van het gemeentehuis leidt.
6. minder validen met een rollator, rolstoel of scootmobiel vanaf het voorplein van het gemeentehuis dan niet meer middels een
schuine opgang het voorplein hoeven te bereiken, maar dit gelijkvloers kunnen bereiken via de “goot” langs de lange zijde van het
gemeentehuis.
7. het te voteren bedrag van € 500.000,-- (reeds opgenomen in de begroting) met de extra kosten voor deze aanpassing van ca.
€50.000 , d.m.v. dit amendement wordt verhoogd naar € 550.000,--.
8. de kapitaallasten van dit bedrag (de extra € 50.000) te verwerken in het 1e voortgangsverslag 2020.
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