M 2020MOTIE
- Naar aanleiding van agendapunt van de raad nr: …………. , onderwerp: Masterplan

Wilderszijde

ONDERWERP:
De raad van de gemeente Lansingerland;
In vergadering bijeen d.d. 25 juni 2020
Gehoord de beraadslaging,
- overwegende dat
 het ‘Masterplan Wilderszijde 2030, Landschap van ontmoetingen’ een masterplan op hoofdlijnen
behelst en de basis vormt voor het opstellen van een nieuw bestemmingsplan voor Wilderszijde
(incl. landschappelijk en stedenbouwkundig kwaliteitskader);








uitgangspunt is dat Wilderszijde een duurzame en klimaat-adaptieve wijk is met ca. 10%
water, 20% groen in de hoofdstructuur en groen in de woonbuurten binnen 50 meter van de
voordeur;
gebouwd parkeren door het meervoudig ruimtegebruik een parkeeroplossing biedt die niet
concurreert met wijkgroen en hierdoor de landschappelijke en stedenbouwkundige kwaliteit ten
goede komt;
gebouwd parkeren als voorziening duurder is dan andere parkeeroplossingen en daarmee negatief
drukt op de businesscase;
dergelijke investeringen in de vrije sector eerder worden terugverdiend dan bij sociale of
betaalbare woningen.

- van mening dat




bij de verdere planuitwerking (incl. bijbehorende parkeeroplossingen) het van belang is te
blijven voldoen aan de realisatie van de landschappelijk en stedenbouwkundige doelstellingen
van het masterplan, zijnde een groene, klimaat-adaptieve en qua woon- en leefmilieu
aantrekkelijke wijk;
hierbij gebouwd parkeren de voorkeur geniet boven parkeeroplossingen op het maaiveld.

- roept het college op


bij de verdere uitwerking van het Masterplan - binnen het landschappelijk en stedenbouwkundig
kwaliteitskader - het gebouwd parkeren bij appartementen, met name voor het vrije segment,
zo optimaal mogelijk in te passen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening en naam:

Hans van der Stelt, CDA

Jan-Pieter Blonk, l3B

Matthijs Machielse, VVD

Jan Jumelet, Wij Lansingerland

Aangenomen door de raad van de gemeente Lansingerland in zijn openbare vergadering
van 25 juni 2020
de griffier

drs. Marijke Walhout

Motie: korte en gemotiveerde verklaring over een onderwerp waardoor een oordeel, wens of
verzoek wordt uitgesproken
Wijze van indienen van een motie:
Elke motie moet om in behandeling genomen te kunnen worden schriftelijk bij de voorzitter worden
ingediend.

