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Amendement besluit samen mee naar de A2
De raad van de gemeente Cranendonck in vergadering bijeen d.d.2 februari 2016, overwegende dat:
• Onduidelijk is wat de totale kosten zijn voor de te nemen maatregelen om de gekozen T-variant te
kunnen realiseren

• Het ook niet duidelijk is hoe de nu bekende kosten gefinancierd gaan worden
• Het tevens onduidelijk is wat de kosten zijn voor de verschillende opties van de T-variant en wel de
route over de Ulkedonken of die over d'Aasdonken
besluit het voorstel als volgt te amenderen:

• De punten 1 tot en met 4 te schrappen en het besluit te beperken tot het gestelde onder nummer 5

en gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie Cranendonck Actief!,

André Oud
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Amendement besluit samen mee naar de A2
De raad van de gemeente Cranendonck in vergadering bijeen d.d.2 februari 2016, overwegende dat:
• Onduidelijk is wat de totale kosten zijn voor de te nemen maatregelen om de gekozen T-variant te
kunnen realiseren
Het ook niet duidelijk is hoe de nu bekende kosten gefinancierd gaan worden
Het tevens onduidelijk is wat de kosten zijn voor de verschillende opties van de T-variant en wel de
route over de Ulkedonken of die over d'Aasdonken

besluit het voorstel als volgt te amenderen:
De punten 2 tot en met 5 te schrappen
• Nieuw punt 2 toe te voegen dat luidt: verzoekt het college in het tweede kwartaal van 2016 met een
uitgebreid voorstel te komen dat in elk geval recht doet aan de opmerkingen die in de raad zijn gemaakt
tav compleet financieel plaatje en dekking, veiligheid, aantallen vrachtbewegingen, gevolgen verbreding
A2 en kleine alternatieven.
en gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie Cranendonck Actief!, WD
Karei Boonen

Sjaak den Breejen

CDA Cranendonck
Japneke van Happen
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