WEZENBEEK

AANGENOMEN met 28 stemmen voor (Roosendaalse Lijst, VVD, PvdA, VLP, SP, Burger
Belangen Roosendaal, ChristenUnie, D66 en Wezenbeek) en 7 stemmen tegen (CDA en
GroenLinks)

Motie 1.
Inwonersconsultatie Groot Mariadal
De gemeenteraad van Roosendaal in vergadering bijeen op donderdag 11 juni 2020,
gehoord hebbende de beraadslagingen over het raadsvoorstel Stedenbouwkundig plan Groot
Mariadal;

Constaterende dat:
•
•

•

Het stedenbouwkundig plan Groot Mariadal de contouren schetst voor het
voorontwerpbestemmingsplan Groot Mariadal;
Het college om die reden in eerste instantie de volgende procedure heeft voorgesteld aan de
gemeenteraad: ‘de voorkeursvariant wordt uitgewerkt naar een stedenbouwkundig plan en een
financieel kader dat ter vaststelling aan de raad zal worden aangeboden en vervolgens wordt het
voorontwerpbestemmingsplan in procedure gebracht’;
Het college in een later stadium heeft besloten om af te wijken van deze voorgestelde procedure
door het voorontwerpbestemmingsplan reeds in procedure te brengen voordat het
stedenbouwkundig plan is vastgesteld door de gemeenteraad;

Van mening zijnde dat:
•

•
•

De procedure qua volgordelijkheid niet meer lijkt te kloppen; onder meer omdat omwonenden
nu eerst een reactie hebben moeten indienen op het voorontwerpbestemmingsplan, voordat zij
hun visie ten aanzien van het stedenbouwkundig plan hebben kunnen delen met de
gemeenteraad;
Dit de waarde van inspraak voor de omwonenden niet ten goede komt;
De mogelijkheid tot inspraak voor de omwonenden reeds onder druk stond, doordat eerder dit
jaar enkele momenten voor inwonersconsultatie zijn geannuleerd vanwege de Corona crisis en
de daaruit voortvloeiende maatregelen;

Verzoekt het college om:
1. In het vervolgproces - met name rondom het definitief ontwerpbestemmingsplan Groot Mariadal
- meer tijd te nemen voor inwonersconsultatie, door volop het gesprek aan te gaan met de
omwonenden over hun directe leefomgeving en de afspraken die daarover gemaakt kunnen
worden;
2. De raad hierover te informeren vooraleer het definitief ontwerpbestemmingsplan in procedure
te brengen;
En gaat over tot de orde van de vergadering,
Namens,
VLP, Arwen van Gestel
Fractie Wezenbeek, Jac Wezenbeek
ChristenUnie, Karen Suijkerbuijk-Ader
Burger Belangen Roosendaal, Selda Bozkurt

