Gemeente

Landerd
MOTIE
Artikel 29 Reglement van orde voorde vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad

Agendapunt: 5b programmabegroting 2019
Onderwerp: Veilige oversteek kop van de Runstraat
De raad van de gemeente Landerd in vergadering bijeen op 8 november 2018,
gelezen de programmabegroting 2019 waarin de reconstructie van de kop van de Runstraat
wordt doorgeschoven,
constaterende dat:
de huidige oversteekmogelijkheid aan de overkant van het viaduct tussen Schaijk en
Herpen ongunstig is gelegen;
dit viaduct dagelijks door veel scholieren, forensen en recreanten wordt gebruikt;
kwetsbare fietsers de huidige oversteek mogelijkheid veelvuldig negeren;
deze fietsers tijdens de afdaling van het viaduct (aan de kant van Herpen) al van rijbaan
veranderen;
dit regelmatig voor gevaarlijke situaties tussen fietsers en automobilisten zorgt;
deze oversteek geen onderdeel uitmaakt van de reconstructie zoals deze nu is gepland;

roept het college van burgemeester en wethouders op om

__

pattyED om tot

in overleg te treden met ckigB«ta«wta Qm m mot een voorstel te
komen voor een veilige oversteek bij het viaduct naar Herpen,

en gaat over tot de orde van de dag.
Ondertekening:

Indiener Charlotte Henst; fractie DS97

Deze motie is aangenomen/waï

E.E. Weillenbe

:g7ïff1er

in de raadsvergadering van 8 november 2018

Gemeente

Landerd
(SUB-)AMENDEMENT
Artikel 28 Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad

Agendapunt: 5b programmabegroting 2019
Onderwerp: onderzoek opsplitsing Landerd
De raad van de gemeente Landerd in vergadering bijeen op 8 november 2018,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Landerd d.d. 25 september 2018;
overwegende dat:
• niet is ingegaan op het verzoek van DS97 om tevens een onderzoek uit te voeren naar het
eventueel opsplitsen van Schaijk en Reek naar Oss en Zeeland naar Uden;
• inwoners uit twee varianten moeten kunnen kiezen;
• DS97 bereid is tijd en energie aan het onderzoek te besteden;
• er in de begroting tot 2021 € 600.000, -- is opgenomen voor de kosten van de herindeling.

besluit:
1.
2.

€ 15.000 beschikbaar te stellen voor de financiering van een onderzoek naar het
opsplitsen van Schaijk en Reek bij Oss en Zeeland bij Uden
de bijdrage te dekken uit het budget dat voor herindeling in de programmabegroting is
opgenomen.

Ondertekening:

Indiener: Nol de Jong, fractie: DS97

Dit (sub-) amendement is

E.E. Weije

raaoseun
igniffi er

i/verworpen in de raadsvergadering van 8 november 2018

