AAmendement
Registratienummer:
Agendapunt : 7. Nieuwbouw OBC op de Vinkenhof te Elst

De raad van de gemeente Overbetuwe in vergadering bijeen op maandag 12 juni 2017
Constaterende dat:
• inwoners van Overbetuwe over veel betrokkenheid en deskundigheid beschikken. Deze
kwaliteit, kennis van zaken, ervaring en vaardigheden een vervolg moet krijgen in de
inbreng, die zij kunnen en mogen leveren bij (inrichtings)plannen, die hun directe
woonomgeving aangaan;
• Inwoners heel goed in staat zijn feiten, visies, doelen, oplossingen en keuzes te
beoordelen;
• De gemeente het oordeel van inwoners serieus wil nemen in haar besluitvorming, zeker
waar bij het project Nieuwbouw OBC op voorhand veel ruimte is om bijvoorbeeld de
inrichting van het openbaar gebied en de ontsluiting vorm te geven;
• In de communicatiestrategie wordt voorgesteld om de direct aanwonenden via een
klankbordgroep (KBG) bij de nieuwbouw OBC te betrekken op het participatieniveau
‘Adviseren’.
• Adviseren, volgens het college, betekent dat de gemeente de agenda bepaalt en dat de
KBG oplossingen hiervoor kan aandragen. Deze oplossingen een volwaardige rol binnen
het project spelen. De KBG kan gevraagd en ongevraagd adviseren. De gemeente
verbindt zich in principe aan de resultaten, maar kan bij de uiteindelijke besluitvorming
hiervan beargumenteerd afwijken.
• De lokale kennis van de direct aanwonenden enorm is. Zij veel praktische ervaringskennis
hebben over hoe hun omgeving functioneert en wat wel en niet zal werken. Het college
deze kennis wil benutten in de voorbereidingen van het project;
• Het oordeel van aanwonenden ernstig moet worden genomen in de besluitvorming door
het college en de gemeenteraad. En aanwonenden al van meet af aan bij een project als
de nieuwbouw OBC op de Vinkenhof moeten worden betrokken en onderwerpen moeten
kunnen agenderen;

Stelt voor om:
aan het raadsbesluit de volgende punten toe te voegen:
2.
Het participatieniveau voor de direct aanwonenden op ‘Be-oordelen’ te stellen en, op

dit punt, de voorgestelde communicatiestrategie te wijzigen om hiermee de lokale
kennis van direct aanwonenden en hun oordeel over de plannen van nieuwbouw van
het OBC op de Vinkenhof te Elst en de inrichting van het openbaar gebied aldaar
ernstig te nemen in de besluitvorming van de gemeente.
3.
De raad via een memo te informeren wie (op straatniveau) als direct aanwonenden
worden aangemerkt.
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