Amendement
Titel: Woningbouw in Heumen met behoud van het Lierdal
Agendapunt: 9
De gemeenteraad van Heumen bijeen op: 20 februari 2020.
Constaterende dat:
•
•

•

Het college voorstelt in te stemmen met uitgangspunten voor het woningbouwprogramma;
in het najaar van 2019 de woningbehoefte voor de gemeente Heumen voor de periode
2019 tot 2029 nader in kaart is gebracht en daarbij is vastgesteld dat om te voorzien in de
eigen behoefte in de periode 2019 t/m 2028 tussen de 525 en 710 woningen moeten
worden toegevoegd om ruim in de eigen behoefte te voorzien;
er regionaal een grotere behoefte aan woningen bestaat.

Overwegende dat:
•

Het maatschappelijk verantwoord is op deze gegevens te anticiperen en dus de
mogelijkheden voor ambitieniveau 3 te onderzoeken.

Van mening dat:
•

De locatie Lierdal zowel een grote landschappelijke waarde als ook een grote
maatschappelijke waarde heeft.

Voorts constaterende dat:
•
•

Deze waarden in lijn zijn met de structuurvisie voor dit gebied en deze structuurvisie
opgesteld is in overleg met vele betrokkenen;
er door diverse vrijwilligers activiteiten ontplooid worden in dit gebied.

Daarom van mening dat:
•
•

Bouwen en/of verplaatsing van sportvelden met bijbehorende voorzieningen naar locatie
Lierdal een enorme en onomkeerbare aantasting van dit landschap tot gevolg zal hebben;
er in onze gemeente, buiten het Lierdal, andere locaties zijn waar grootschalige
woningbouw mogelijk is en waar Juliana ’31 eventueel naar toe verplaatst zou kunnen
worden.

Besluit:
I .Beslispunt 4 B. te wijzigen in:
“De mogelijkheid voor het bouwen voor de regio (ambitieniveau 3) op locaties Kanaalzone en
volkstuinencomplex nader te onderzoeken. In dit onderzoek ten minste aspecten als infrastructurele
aanpassingen, leefbaarheid, financiële consequenties, maatschappelijke impact en draagvlak mee te
nemen.”
II. Toe te voegen als beslispunt 4 E.:
“Het Lierdal uit te sluiten als locatie voor woningbouw en sportvelden en daarnaast voor infrastructurele
aanpassingen voor de regio.”
III. Toe te voegen beslispunt 5:
“Wanneer onderzoek leidt tot het voornemen om te bouwen voor de regio (ambitieniveau 3) een
kaderstellend gesprek met de raad te organiseren alvorens de raad een raadsvoorstel aan te bieden”
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