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Swollwacht

Zwolle, 30 oktober 2017
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Motie: Herziening bestemmingsplan Wijthmenerplas - Betrek vanaf het begin bewoners en ondernemers
De raad van de gemeente Zwolle in vergadering bijeen op 30 oktober 2017
Naar aanleiding van:
lnformatienota Herziening bestemmingsplan Wijthmenerplas

Overwegende dat:
het college goede voornemens en ambities heeft op het gebied van betrekken inwoners en ondernemers:
samen maken we de stad immers;
het college in reactie op de motie 8 mei 2017 'Bespreek ruimtelijke plannen met de buren', aangeeft lering te
willen trekken uit incidenten en aan voortdurende verbetering in communicatie met inwoners wil werken;
in het schrijven aan de buurt over de Herziening niet is aangegeven dat er al gereageerd kon worden, maar
dat die behoefte aan meedenken op dit moment al wel leeft in Wythmen;
in de informatienota de volgende werkwijze wordt aangegeven:
Vervolg
- augustus - september Starten met de voorbereiding en intern reacties verzamelen en verwerken
- oktober - november Concept behandelen in pfo's De Heer en Anker
- november - december Vooroverleg en overleg/communicatie met de buurt
- januari 2018 Reacties verwerken en terugkoppeling naar het pfo
- etc ..
Van mening dat:
de ambities van het college in het betrekken van de omgeving bij haar inrichting alleen succesvol kan zijn als
zij vanaf het begin van een proces openstaat voor input vanuit de inwoners en ondernemers in de buurt zelf;
er door goede communicatie met belanghebbenden in de startfase van de bestemmingsplanprocedure kennis
en overwegingen naar voren kunnen komen die bijdragen aan een soepel verloop van het verdere proces.
Roept het college op:
De volgorde in werkwijze rond het bestemmingsplan aldus te wijzigen:
Vervolg(*)
- augustus - september Starten met de voorbereiding en intern reacties verzamelen en verwerken
- oktober - november Vooroverleg en overleg/communicatie met de buurt
- december Reacties verwerken en terugkoppeling naar het pfo,
- etc ..
(*) Genoemde maanden indicatief
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