MOTIE (artikel 28 RvO)

Va n

D66 fractie

Aa n

De voorzitter

Onder werp :

Uitstel besluitvorming ‘Afgeven ontwerpverkenning van geen
bedenkingen voor het gebouw Bastion IX’ en verzoek aan het
college om in gesprek te gaan met het Comité Noordpoort i.o.

Da tum raad i n op enbare
vergade ri ng b ije en :

27 oktober 2020

De fractie van D66 stelt de gemeenteraad van Brielle, in vergadering bijeen op 27 oktober
2020, voor de volgende motie aan te nemen:
Overwegende dat;
• Gebleken is dat een grote groep Briellenaren zich niet kunnen vinden in de plannen
voor de herinrichting van Bastion IX, met name het gedeelte met betrekking tot het
houten monument;
• Deze nog steeds groeiende groep zich heeft verenigd in het Comité Noordpoort i.o.;
• Vertegenwoordigers van dit Comité hebben aangegeven een gesprek te willen met
het college, om hun gedachten en ideeën te delen.
Van mening zijnde dat:
• Ondanks een uitgebreid en zorgvuldig participatietraject, blijkbaar een grote groep
inwoners ‘verrast’ is door de plannen voor de herinrichting van Bastion IX;
•

De kosten van het totale plan zodanig hoog zijn, dat een groot draagvlak onder de
inwoners van belang is;

•

Een gesprek in dit stadium van het traject kan voorkomen dat de verhoudingen zodanig
op scherp komen te staan, dat er uiteindelijk alleen verliezers zijn.

Stelt voor dat:
• Het onderwerp ‘Afgeven ontwerpverkenning van geen bedenkingen voor het gebouw
Bastion I’ niet in stemming wordt gebracht;
• Eerst een overleg wordt gevoerd tussen het college en een afvaardiging van het Comité
Noordpoort i.o., en het resultaat van dit overleg met de raad wordt gedeeld.
Ondertekend
Ingrid Dudink

Wim Smit

Be sl ui t raa d:
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stemmen tegen

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van 27 oktober 2020
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