Motie ex artikel 36 Reglement van Orde voor de vergadering van de gemeenteraad van
Heerenveen
Van

: D66 (Ojanne de Vries), CDA (Amarens Reitsma)

Aan

: De voorzitter van de raad

Agendapunt

: 7. Beeldkwaliteitplan De Lanen Skoatterwald

Onderwerp

: Bewonersparticipatie ontwikkeling Skoatterwald

Datum raadsvergadering : 16 juli 2018

Overwegende dat:





Er in de raadsvergadering van 15 september 2014 een motie is aangenomen om
de verruiming van de welstandscriteria in deelgebied ‘De Watervelden’ als pilot te
beschouwen en de effecten hiervan op potentiële kopers, respectievelijk de
kwaliteit van de wijk te evalueren;
Deze evaluatie is gevraagd voordat deze verruiming eventueel zal worden
toegepast in meer gebieden van Skoatterwâld en bij deze evaluatie de kopers van
kavels in de velden F en G en omwonenden te betrekken;
In het raadsakkoord wordt gesteld dat andere vormen van democratie nieuwe
mogelijkheden en kansen bieden. Dit kan zorgen voor een andere relatie tussen
overheid en samenleving, en meer betrokkenheid van inwoners, instellingen en
ondernemers;

Constaterende dat:




Er voor het beeldkwaliteitplan De Lanen opnieuw een verruiming wordt
voorgesteld, voordat er een evaluatie van de eerdere pilot heeft plaatsgevonden;
Er o.a. bij de bijeenkomst in november in het Abe Lenstra Stadion een groot
aantal wijkbewoners belangstelling voor en betrokkenheid bij de verdere
ontwikkeling van hun wijk heeft getoond;
Er voor de uitwerking van nieuwe deelgebieden wel marktconsultaties worden
gehouden, waarbij marktpartijen hun visie op de ontwikkelingen kunnen geven,
maar dat de wijkbewoners voornamelijk achteraf over initiatieven worden
geïnformeerd;

Roept het college op:






Invulling te geven aan de evaluatie van de verruiming van het beeldkwaliteitplan
in deelgebied De Watervelden;
Hierbij ook in bredere zin een bewonersevaluatie van fase 1, 2 en de reeds
bebouwde delen van fase 3 te betrekken, waarbij naast beeldkwaliteit ook de
inrichting van de openbare ruimte wordt betrokken;
Hierbij de wijkbewoners als een van de stakeholders te beschouwen en deze de
gelegenheid te geven om vanuit bewonersperspectief de reeds ontwikkelde
plandelen te evalueren;
De gemeenteraad actief te betrekken bij deze bewonersparticipatie en de
uitkomsten hiervan terug te koppen aan de gemeenteraad;
Deze uitkomsten bij de verdere uitwerking en ontwikkeling van de wijk te
betrekken.

Ingediend door: D66, CDA
Deze motie is:

□ Aangenomen □ Verworpen

□

Ingetrokken

Stemverhouding: Fractie(s) voor:______________ Fractie(s) tegen:_______________
Handtekening griffier:

