MOTIE VAN HET RAADSLID MARTEN JAPENGA (CHRISTENUNIE) EN ARIANNE
RIPMEESTER (PvdA) INZAKE INSTELLEN OVERLEGGROEP VOOR ONTWIKKELING
NIEUW REIJERWAARD
Voorgesteld: 1 november 2012
Nr. 2012 – 98
De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester
en wethouders, Gemeentestukken: 2012- 210, agendapunt 5B, tot vaststelling van de
Programmabegroting 2013-2016;
constateert dat:



de provincie bezig is met het opstellen van het Ontwerpinpassingsplan, dat naar
verwachting in de eerste helft van 2013 als Inpassingsplan door provinciale staten
wordt vastgesteld;
er veel zorgen zijn bij de bewoners/omwonenden van Nieuw Reijerwaard;

overweegt dat:





het gemeentebestuur van Ridderkerk zo veel als mogelijk is zijn invloed wil
uitoefenen op de verdere invulling en uitwerking van plannen;
er veel bewoners zijn die mee willen denken en praten over hoe het gebied het best
kan worden ingericht;
bewoners kennis van hun eigen woonomgeving hebben en dat willen inbrengen bij de
verdere ontwikkeling van het gebied;
er geen gestructureerd overleg is met bewoners die een groot belang hebben bij de
inrichting van hun eigen leefomgeving;

spreekt uit dat:



het wenselijk is dat er een gestructureerd overleg komt tussen bewoners en de
gemeenschappelijke regeling Nieuw Rijerwaard;
het wenselijk is dat het ontwerpproces zodanig verloopt dat de inbreng van bewoners
een positief effect kan hebben op de planvorming, met name op het gebied van de
leefbaarheid;

verzoekt het algemeen danwel dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Nieuw
Reijerwaard tot de instelling van zo’n gestructureerd overleg over te gaan;


draagt de griffier op dit verzoek, door middel van toezending van deze motie, ter
kennis te brengen van het algemeen en het dagelijks bestuur van de regeling;

en gaat over tot de orde van de dag.
De raadsleden,
Marten Japenga (ChristenUnie)
Aangenomen

Arianne Ripmeester (PvdA)

Verworpen

Stemverhouding:
Voor 22: LR, PvdA, VVD, gK, D66/GL, CDA, CU
Tegen 5: SGP

Raad d.d. 17 oktober 2013, nog niet afgedaan, overleggroep is nog niet ingesteld.
Raad d.d. 27 februari 2014, nog niet afgedaan, overleggroep is nog niet ingesteld

