M-4
Motie
Onderwerp:

Centrumplan Driel faseren en eerst onderzoeken

De raad van de gemeente Overbetuwe in vergadering d.d.2 juli 2019
Overwegende dat:
-

-

-

-

-

De raad van Overbetuwe er groot voorstander van is om dorpskernen op basis van
maatwerk en met participatie van inwoners te revitaliseren;
In de vorig jaar vastgestelde Begroting 2019 al middelen zijn opgenomen om de
dorpskernen van Driel en van Oosterhout te revitaliseren, te weten tweemaal €
100.000 plankosten;
Er nu tevens middelen in de Kadernota zijn opgenomen om de centrumplannen te
realiseren, maar deze plannen er in ieder geval voor Driel op dit moment nog niet
lijken te zijn;
Er vanuit het dorp Driel voor zover ons bekend weinig concrete initiatieven, wensen
of ideeën zijn die als een basis kunnen dienen om het centrumplan te ontwikkelen,
terwijl burgerparticipatie daarvoor juist heel belangrijk is en wellicht zelfs een
noodzakelijke voorwaarde voor succes;
Wij het een gemiste kans zouden vinden als er “aan de voorkant” geen invulling kan
worden gegeven aan participatie door inwoners en ons zelfs afvragen of er bij gebrek
daar aan wel een centrumplan ontwikkeld moet worden;
Inwoners ook in het vervolgproces nauw betrokken dienen te worden bij het
vormgeven van dit centrumplan

Roept het college op om:
-

-

-

Uit het budget “Plankosten” eerst een bedrag ad € 15.000 exclusief compensabele
BTW vrij te maken voor een vooronderzoek;
Dit vooronderzoek een antwoord te laten geven op de vraag wat de inwoners van het
dorp Driel zelf willen en wie er namens het dorp Driel duurzaam betrokken kunnen en
willen zijn bij het vormgeven van het centrumplan, waarbij in ieder geval (maar niet
uitsluitend) de Dorpsraad zal worden geconsulteerd;
Hierover rapport uit te brengen aan de raad en dit vergezeld te laten gaan van een
conclusie of voor Driel een centrumplan kan worden ontwikkeld waarbij participatie
door inwoners (duurzaam) is gegarandeerd;
Voor vaststelling van de Begroting 2020 (December 2019) met deze rapportage naar
de raad te komen;
Vooralsnog geen andere plankosten te maken, noch uitgaven in verband met
realisatie te doen, voordat de hierboven bedoelde rapportage met de raad is
besproken en aldus op bovengenoemde punten helderheid bestaat bij college, raad
en inwoners van Driel;

En gaat over tot de orde van de dag
CDA Overbetuwe Henk Mulder
VVD Peter de Waard
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