amendement ex artikel 28 van het Reglement van Orde voor de gemeenteraad 2018
Onderwerp: krediet herontwikkeling centrum Bakel
Datum: donderdag 31 januari 2019
Het amendement wordt ingediend door: Toon Coopmans, raadsfractie Dorpspartij

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,
Verzoek om het volgende amendement voor behandeling aan de raad voor te leggen:

“De raad van de gemeente Gemert-Bakel;
In vergadering bijeen op 31 januari 2019
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 januari 2019, inzake
vaststellen krediet herontwikkeling centrum Bakel, agendapunt 8;
Overwegende dat:


Het centrum van Bakel te maken heeft met hoge verkeersintensiteit;



De voorgestelde verkeersmaatregelen in het centrum van Bakel alleen ten uitvoer
gebracht kunnen worden als het gemotoriseerde verkeer in het centrum van
Bakel fors in intensiteit afneemt;



Een inpassingsplan inclusief kostenraming voor het Sint Wilbertsplein en de oude
C1000 diverse scenario's moet bevatten om echt iets te kiezen te hebben voor
Bakel;



De inwoners van Bakel zich een mening moeten kunnen vormen over het
inpassingsplan;



De centrumvisie Bakel nog niet door de gemeenteraad is vastgesteld;

Besluit:
Het door burgemeester en wethouders hiervoor aangehaalde voorgestelde besluit als
volgt te wijzigen:



Parallel aan het stedenbouwkundig plan met voorstellen te komen hoe we de
intensiteit van verkeer in Bakel kunnen verlagen;



Beslispunt 3 te wijzigen in: Een inpassingsplan (spelen/ontmoeten) inclusief
kostenraming opstellen in samenwerking met o.a. De Stem van Bakel voor het
Sint Wilbertsplein en de oude C1000 op basis van diverse scenario's met
inachtneming van de parkeerbehoefte van fysiopraktijk Vitaforum en de
Wilbertsdries;



Een inpassingsplan ter beoordeling aan de Bakelse bevolking voor te leggen
voordat besluitvorming in de raad plaatsvindt;



Als beslispunt 4 toe te voegen: 4. De centrumvisie Bakel vast te stellen.

Ondertekening door de indiener(s) van het amendement,
De raadsleden van de fractie Dorpspartij
De raadsleden van de fractie CDA

Besluit van de raad:
O: het amendement is door de raad overgenomen.
O: het amendement is door de raad niet overgenomen
O: het amendement is gewijzigd overgenomen
Uitkomst
Voor
Tegen
Stemverklaring

