MOTIE (artikel 28 RvO)

Van

J.C. Wolters

Aan

De voorzitter

O n d e r we rp :

Revitalisering Meeuwenoord

Da t u m ra a d i n op e nb a r e
ve r g a de r i ng b i jee n :

28 mei 2019

De fracties van het CDA en D66 stellen de raad in vergadering bijeen op 28 mei 2019
voor de volgende motie aan te nemen:
Constaterende dat:
•
het vijf jaar is geleden dat de revitalisering van Meeuwenoord is aangekondigd;
•
de bewoners in de vorm van een klankbordgroep zich samen met de gemeente
over de uit te voeren werkzaamheden hebben gebogen;
•
er 820.000 euro voor de revitalisering van Meeuwenoord beschikbaar is gesteld;
•
de subsidie die het college heeft aangevraagd om de maatregelen uit te voeren
met betrekking tot de pilot klimaatadaptatie, niet is gehonoreerd;
•
de Bewonersvereniging Meeuwenoord en de bewoners van Meeuwenoord zich
door het college niet serieus genomen voelen;
•
de wethouder tijdens de algemene ledenvergadering van de bewonersvereniging
Meeuwenoord van 21 mei jl., heeft toegezegd de communicatie met de bewoners te
zullen verbeteren.
Overwegende dat:
•
er bij raad en bewoners nog geen concreet plan bekend is voor de revitalisering
van Meeuwenoord;
•
er bij de bewoners wensen zijn ‘opgehaald’ voor een bedrag van 4 miljoen euro;
•
de wethouder heeft aangegeven 2 miljoen euro te willen uittrekken, inclusief de
maatregelen met betrekking tot de pilot klimaatadaptatie;
•
niet duidelijk is welke werkzaamheden voor het bedrag van 2 miljoen euro
kunnen worden uitgevoerd;
•
van het oorspronkelijke bedrag van 820.000 euro de kosten van de puinweg en
het verwijderen van deze weg zijn vergoed;
•
er onduidelijkheid is ontstaan over de hoogte van het nu beschikbare bedrag;
•
het onduidelijk is waar, wanneer en hoeveel subsidie er is aangevraagd voor de
uitvoering van de maatregelen met betrekking tot de pilot klimaatadaptatie;
•
er geen subsidiegelden beschikbaar worden gesteld voor het uitvoeren van
klimaatmaatregelen;
•
de bewoners vinden dat er zo snel mogelijk met de uitvoering van de
revitalisering moet worden gestart;
•
de bewoners er de voorkeur aan geven om te beginnen met de Rochus
Meeuwiszoonweg en de Lumeyweg.
Draagt het college op:
•
in gesprek te gaan met de Bewonersvereniging Meeuwenoord;
•
binnen 30 dagen duidelijkheid te geven over wat de belangrijkste wensen van de
bewoners zijn;
•
duidelijkheid te geven over het beschikbare bedrag;

•
duidelijkheid te geven over de aangevraagde subsidie en de reden van afwijzing;
•
binnen een maand een plan van aanpak voor de revitalisering van Meeuwenoord
beschikbaar te hebben;
•
op het moment dat de werkzaamheden aan het Waterfront zijn afgerond een
start te maken met de revitalisering van Meeuwenoord;
•
prioriteit te geven aan de Rochus Meeuwiszoonweg en de Lumeyweg.
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en gaat over tot de orde van de dag.”
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Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van 28 mei 2019
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