A

AMENDEMENT
Agendapunt: 9.4
Onderwerp: Scenario’s dorpshuis de Lier – Pand Mulders.
De raad van de gemeente Druten in vergadering bijeen op 15-12-2021;
Gehoord de beraadslaging,
Constaterende, dat:
- Er voorligt een beslisnota voor de gemeenteraad waarin door deze raad voorgesteld
wordt om vier scenario’s voor dorpshuis de Lier nader uit te werken.
- een maximale variant nieuwbouw op locatie de Linde
- een minimale variant nieuwbouw op locatie de Linde
- een renovatievariant op locatie de Lier
- een nieuwbouwvariant op locatie de Lier
Overwegende, dat:
- Het verdwijnen van het beeldbepalende pand van Mulders afbreuk doet aan
historische uitstraling van het centrum van Puiflijk.
- Gestreefd moet worden naar het behoud van het dorpskarakter van Puiflijk, door
cultuurhistorische waardevolle agrarische bebouwing zoveel mogelijk in stand te
houden.
- Er al een grote lijst van gesloopte historische bebouwing van Puiflijk bestaat.
- Het al sinds 1885 een uitgaansgelegenheid is, gestart in de oude fruitboerderij van
Helena Kersten.
- Kernachtig Druten van mening is dat we zeker in deze streek (het Land van Maas en
Waal) zuinig moeten zijn op onze historische bebouwing.
Besluit:
In het oorspronkelijke besluit beslispunt 1 & 3 te vervangen door:
1. De volgende scenario’s voor het dorpshuis de Lier nader uit te werken en deze samen met
de maximale variant nieuwbouw op locatie de Linde (welke op 1 juli 2021 aan de raad werd
voorgelegd) aan de raad te presenteren:
a. een minimale nieuwbouwvariant op locatie de Linde
b. een renovatievariant op locatie de Lier
c. een nieuwbouwvariant op locatie de Lier
d. een variant van nieuwbouw op locatie de linde, waar bij “pand mulders” in ieder
geval de originele gevel met klassieke ramen en de rieten kap meenemen zodat de
historische waarde van het pand behouden blijft.
3. Het college de opdracht te geven om uiterlijk in het tweede kwartaal van 2022 deze
scenario’s ter besluitvorming aan te bieden aan de raad en, na installatie van de nieuwe
gemeenteraad in 2022 maar vóór het zomerreces te besluiten over de definitieve
scenariokeuze op de basis van de genoemde varianten.
En gaat over tot de orde van de dag.
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