Onderwerp: kasteelplan en parkeren
indienen van een MOTIE in de zin van
artikel 29 van het Reglement van Orde
voor de gemeenteraad 2018.
De motie wordt ingediend door: SP Gemert-Bakel.
Aan de voorzitter van de gemeenteraad.
De gemeenteraad van Gemert-Bakel in vergadering bijeen op 8 november 2018 ter
behandeling van raadsbesluit nummer 21176-2018 inzake ‘Vaststellen van het
collegestandpunt ten aanzien van de ontwikkellocaties Kasteelplan Kasteel van Gemert’
overwegende:








dat het college géén duidelijkheid schept over de impact van parkeren en
ontsluitingsroutes;
dat parkeren en ontsluiting juist zeer relevante aspecten zijn omdat zij effect hebben
op de cultuurhistorische kernwaarden van het kasteel, de kwetsbare gebouwen,
lanenstructuur en de uitzonderlijke natuurwaarden;
dat door het ontbreken van feiten op basis van onderzoek naar de impact van
parkeren en ontsluiting nu geen weloverwogen afweging en oordeel mogelijk is over
de voorgenomen plannen;
dat extra autoverkeer niet past bij een historisch kasteelcomplex en daarom zoveel
mogelijk beperkt moet worden;
dat het gewenst is dat evenementen binnen het complex mogelijk zijn, maar niet ten
koste mogen gaan van cultuurhistorisch erfgoed, landschap en natuurwaarden;
dat een ontsluitingsweg met bruggen over de Rips en over de buitengracht via een
weg door het park naar parkeergelegenheid binnen de bomencarré leidt tot
onacceptabele aantasting van de kernwaarden van het kasteelcomplex;
dat daarom nadrukkelijk gekeken dient te worden naar ‘park & walk’ locaties;

Roept het college op:
Geen enkele toezegging te doen aan enig plan of enige ontwikkelaar, vóórdat de
uitkomsten van onafhankelijk en gedegen onderzoek aan de raad zijn voorgelegd en de
raad zijn zienswijze kon geven over de impact van parkeren en ontsluiting op de
cultuurhistorische kernwaarden van het kasteel, de kwetsbare gebouwen, lanenstructuur
en de uitzonderlijke natuurwaarden.
Ondertekening door de indiener(s) van de motie,
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