Amendement1
Registratienummer: CONCEPT
Agendapunt

: 12. Zienswijze jaarstukken 2020 en begroting 2022 GR Park Lingezegen

Datum

: 22-06-2021

De fracties van: GBO, BOB, CU, D66, GL, PvdA

Ondergetekenden stellen voor om in het conceptraadsbesluit aan te vullen als volgt:
In te stemmen met de zienswijze op de ontwerpjaarrekening 2020 en de ontwerpbegroting
2022 van Park Lingezegen, met de volgende toevoeging:


Toe te voegen onderaan de zienswijze: Luid en duidelijk is de Gemeenteraad van
Overbetuwe tegen enige bebouwing van Park Lingezegen. Het met veel pijn en
moeite gerealiseerde landschapspark als groene buffer tussen de verstedelijking van
Arnhem en Nijmegen. Deze en toekomstige generaties moeten juist kunnen
recreëren en ontspannen in deze groene buffer, die met circa 70 miljoen
gemeenschapsgeld is aangelegd.

Toelichting:
- In reactie op een publicatie van 9-6-2021 van een samenvatting van het rapport van
Economisch Instituut voor de Bouw. In dit rapport staat, dat er 40.000 woningen gebouwd
kunnen worden in en rond Park Lingezegen.
-Het baart de meerderheid van de raadsleden zorgen dat het Park Lingezegen nauwelijks is
afgerond er al publicaties verschijnen om hier grootschalige nieuwbouw van woningen te
plannen.
-Park Lingezegen is een belangrijk uitloopgebied voor de inwoners en bezoekers van de 4
deelnemende gemeenten

Ondertekening en naam:
GBO
Paul de Vries
BOB

Dia Vennis

CU

Hanny van Brakel

D66

Roel Eefting

Met een amendement wordt een voorliggend voorstel gewijzigd. Ook moties kunnen worden
geamendeerd. Op een amendement is ook een subamendement mogelijk, dan wordt de tekst van het
amendement aangepast. Een aangenomen amendement kan niet door het college worden
genegeerd. Als het betreffende amendement en besluit zijn aangenomen is het college ook gehouden
het besluit in geamendeerde vorm uit te voeren. Amendementen worden schriftelijk ingediend, bij
voorkeur voor de vergadering, maar het mag ook tijdens de vergadering. Bij de stemming wordt eerst
over het amendement gestemd en daarna over het (geamendeerde) voorstel.
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Groenlinks

Hanneke Bruinsma

PvdA

Elbert Elbers

Dit amendement is aangenomen in de vergadering van: 22-06-2021
Stemverhouding:

………………..……
drs. D.E. van der Kamp
griffier

Fracties voor:
BOB (2) ……………………..
CU (1)…………………...
D66 (4)…………………...
GBO (4)……………………...
GL (4)……………………...
…………………………...
…………………………...
…………………………...
…………………………
mevr. P.R. Hoytink-Roubos
voorzitter

Fracties tegen:
CDA (7)…………………….
PvdA (1)……………….
VVD (3)…………………….
………………………….
………………………….
………………………….
………………………….
………………………….

