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Motie 5

Indienen van een MOTIE aan de gemeenteraad ex artikel 29 van het Reglement van
orde (5-7-2018) voor de gemeenteraad
Onderwerp: wijkschouw
De motie wordt ingediend door:
CDA Gemert-Bakel

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,
Verzoek om de motie “Wijkschouw”
voor behandeling aan de raad voor te leggen:
“De raad van de gemeente Gemert-Bakel;
in vergadering bijeen op donderdag 8 juli 2021
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders inzake
Vaststellen Begrotingsnota 2022 (Kadernota), agendapunt nr.20;
Overwegende dat:
-

Een wijkschouw een schoolvoorbeeld is van burgerparticipatie;

-

Een wijkschouw inwoners en overheid dichter bij elkaar kan brengen;

-

In veel gemeenten georganiseerde wijkschouwen erg door de inwoners
gewaardeerd worden;

-

Deze rondgang wordt gezamenlijk gehouden met dorps-wijkraden, bewoners,
gemeente, politie, woningbouwcoöperatie en andere instanties;

-

Tijdens deze wijkschouw wordt er geïnventariseerd welke problemen er specifiek
in de openbare ruimte spelen. Waarbij het streven is om specifieke problemen zo
snel mogelijk op te lossen of aan te pakken;

-

Tijdens de wijkschouw wordt er niet alleen gekeken naar dingen die beter of
anders kunnen, maar juist ook naar dingen in de wijk of kern waar bewoners
trots op zijn en wat voor de toekomst moet worden behouden;

-

Bij een wijkschouw kunnen allerlei onderwerpen aan bod komen, zoals de sociale
samenhang, toekomstige projecten, gevaarlijke plekken en andere problemen
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van allerlei aard. Door naar de plekken toe te gaan, wordt het besprokene voor
iedereen zichtbaar;

Draagt het college op om;
-

Om een voorstel uit te werken waarbij op systematische wijze (minimaal 1x per
jaar per kern) in Gemert-Bakel een wijkschouw zal worden uitgevoerd, waarbij in
2022 wordt gestart met deze wijkschouwen.
De gemeenteraad eind 2021 te informeren over het uitgewerkte voorstel.

Ondertekening door de indiener(s) van de motie,
CDA Gemert-Bakel

Uitkomst
Unaniem aangenomen
Voor
CDA – DP- Sociaal GB- LR- VVD- D66
Tegen
Stemverklaring

