
Motie                                                                      
Onderwerp motie: 
 

Echte burgerparticipatie Jan ter Gouwweg 

Vergaderdatum:  
 

18 november 2020  

Agendapunt (nr en naam): 
 

-  

Status: ingediend 

Ondergenoemd€ raadslid/ -leden dient/dienen de volgende motie in; 
 

De raad  van de gemeente Gooise Meren in vergadering bijeen: 

 
Roept het college op: 

 
- Bewoners en andere belanghebbenden volwaardig te laten meedenken over de nieuwe invulling van het speelveld op de 

Jan ter Gouwweg, waarbij het bestaande plan niet het vertrekpunt maar een van de mogelijke uitkomsten is;  
- Dit proces niet per definitie te laten beperken door de kaders van het vigerende bestemmingsplan, als dat kan leiden tot 

een betere invulling met meer draagvlak. 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 

Toelichting 

Overwegende dat: 
 

- Omwonenden zich overvallen voelden door de plotselinge plannen voor een nieuwe invulling van het speelveld op de Jan 
ter Gouwweg; 

- De wethouder in reactie op de ontstane commotie heeft beloofd om alsnog een burgerparticipatietraject op te zetten, 
zodat omwonenden en andere belanghebbenden kunnen meepraten en meedenken over de mogelijke ingrijpende 
veranderingen in hun directe leefomgeving; 

- Hierbij werd toegezegd dat het bestaande plan niet het vertrekpunt zou zijn van de participatie, zodat bewoners en 
andere belanghebbenden alle gelegenheid krijgen om hun ideeën in te brengen; 

 
Voorts overwegende dat:  

- Tijdens de eerste participatiebijeenkomst (webinar) d.d. 2 november j.l. het oorspronkelijke plan toch weer centraal stond 
en de inbreng van bewoners en andere belanghebbenden zich lijkt te beperken tot de inrichting van de openbare ruimte; 

- Het vigerende bestemmingsplan in beginsel het kader is waar planvorming binnen moet vallen, doch de daarin 
opgenomen voorschriften dateren van de jaren 80 uit de vorige eeuw; 

- Er inmiddels veel veranderd is in de wereld en in de wijk, waardoor een planologische actualisatie tot een verbetering zou 
kunnen leiden die tevens recht doet aan de wens van omwonenden om meer en breder betrokken te worden;  

- De gemeente – als eigenaar van de grond – kan motiveren en besluiten om het vigerende bestemmingsplan te herzien, 
als dat tot een betere invulling met meer draagvlak leidt. 

 
 
 

Jelmer Kruyt, GDP     Heman de Hollander, CDA 
 
 

 


