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Amendement
Betreffende voorstel num mer :

2O17 -0O7

Volgnummer: I

Stemming

rn-atL

Onderwerp: Uitwerking Visie Aantrekkelijk Nijkerk locaties Kerkplein en 1" fase
Havenkom
De raad van de gemeente Nijkerk in vergadering bijeen op 30 maart 2017,

overwegende dat:

1.

de raad op 31 maaft 2016 de uitgangspunten heeft vastgesteld voor het vervolgtraject in de
binnenstad;

2. als uitwerking daaryan een samenhangend
3.

4.
5.
6.
7

.

plan is uitgewerkt door de eigenaren van relevante
locaties, (werkgroepen van) het Platform Binnenstad en de gemeente Nijkerk;
het platform en overige partijen als opdracht hebben meegekregen het creëren van draagvlak
voor de te realiseren plannen, welk draagvlak in hoge mate is gerealiseerd in een zorgvuldig
proces dat instemming heeft van de raad, waarbij op meerdere onderdelen reeds aanpassingen
hebben plaatsgevonden naar aanleiding van reacties van belanghebbenden;
voormelde visie en uitwerking en in het verlengde daarvan het onderhavige raadsvoorstel onder
meer omvat het realiseren van bronpunten voor (ondergronds) parkeren, het opheffen van
parkeerplaatsen op het maaiveld, alsmede het in stand houden van betaald parkeren en het
indexeren van de parkeeftarieven conform huidige beleid;
in het bijzonder ten aanzien van de punten genoemd in overweging 4 het draagvlak alsnog
onvoldoende lijkt te zijn, onder meer blijkens een aan de raad aangeboden petitie en de inspraak
in de oordeelsvormende commissievergadering van 16 maart 2017;
het Platform Binnenstad heeft aangegeven bereid te zijn om (opnieuw) het gesprek aan te gaan
met belanghebbenden over de in overweging 4 genoemde punten;
de raad tot uiterlijk 30 juni 2017 ruimte wil bieden aan insprekers, de indieners van de petitie en
het Platform Binnenstad om met elkaar te onderzoeken of ten aanzien van de volgende in
overweging 4 genoemde punten:
het realiseren van bronpunten voor (ondergronds) parkeren;
het opheffen parkeerplaatsen op het maaiveld; en
het in stand houden van betaald parkeren;
heroverweging gewenst en mogelijk is;
de raad enerzijds de kaders in dit raadsvoorstel zoveel mogelijk wil vaststellen om daarmee recht
te doen aan het doorlopen proces en de verdere uitwerking van de Visie Aantrekkelijk Nijkerk niet
onnodig te vertragen/ maar anderzijds tot 30 juni 2017 geen onomkeerbare stappen wil zetten die
in de weg staan aan een reële heroverweging als bedoeld in overweging 7.
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besluit:

beslispunt 1.H in het raadsvoorstel te laten vervallen

De fractie

Lokale Partij
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A.C.J. de Bruin

1

