Sociaal
Gemert-Bakel.

Indienen van een
AMENDEMENT ex
artikel 28 van het
Reglement van
Orde voor de
gemeenteraad

Het amendement wordt ingediend door:
Stan van Kollenburg, Sociaal Gemert-Bakel, Toon Coopmans, Dorpspartij, Anita Relou en
Joris van Loon CDA
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 30 januari 2020
Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 17 december
2019, inzake Stedenbouwkundig plan en inrichtingsplan (her-)ontwikkeling centrum Bakel,
agendapunt 13;
Overwegende dat:
Het stedenbouwkundig plan van het centrum van Bakel de gewenste inrichting
van het centrum van Bakel schetst;
De voorgestelde aanpassing van het stedenbouwkundig plan, onder
hoofdstuk 3.5.4. “herinrichting Schoolstraat” onvoldoende op de wettelijke
voorschriften aansluit;
Een nadere afweging gewenst is ten aanzien van verkeersveiligheid in de
Schoolstraat alsmede ten aanzien van wensen van ondernemers in het centrum van
Bakel en directe omgeving van de kern Bakel.
Besluit:
Het door het College van Burgemeester en Wethouders hiervoor aangehaalde voorgestelde
Besluit als volgt te wijzigen.
Het stedenbouwkundig plan en het voorlopig ontwerp voor het Sint
Wilbertsplein (fase1) vast te stellen, en hierbij paragraaf 3.5.4 gewijzigd vast te
stellen en wel zodanig dat “herinrichting Schoolstraat” wordt gekenmerkt door
vergroening van het straatbeeld, verkeersveiligheid en doorstroming verkeer;
-

Paragraaf 3.5.4 zodanig gewijzigd vast te stellen dat genoemde inrichting
van de Schoolstraat en de overige nog te nemen verkeersmaatregelen in en
rond het centrum Bakel aansluiten bij de wettelijke bepalingen van de
Wegenverkeerswet 1994, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990
en het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer;
-

Waarbij de inrichting met separate voet- en/of fietspaden niet op
voorhand wordt uitgesloten.
-

Ondertekening door de indiener(s) van het amendement,

Stan van Kollenburg - Sociaal Gemert-Bakel
Toon Coopmans - Dorpspartij
Joris van Loon en Anita Relou - CDA Gemert-Bakel

-

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
Aangenomen met algemene stemmen
Voor
CDA –DP –LR/D66 – SGB – VVD
Tegen
Stemverklaring

