Eerste termijn afgeven omgevingsvergunning spuistraat/oude schans
Citaat verkiezingsprogramma
Ruimtelijke ordening
De SVP staat een progressieve ontwikkeling van onze gemeente voor op het
vlak van de ruimtelijke ordening in het belang van alle burgers. Hierbij wil de partij
geen oogkleppen ophouden richting een bepaalde groep burgers of een bepaalde wijk,
maar zij zal het algemene belang met een blik in de toekomst in de gaten blijven
houden. Een progressieve ontwikkeling van onze gemeente vloeit voort uit de door de
raad vastgestelde Toekomstvisie. De SVP staat positief ten aanzien van de door het
vorige college ingeslagen weg van de dynamische ontwikkeling van onze gemeente.
Voorts is algemeen bekend dat de SVP niet per definitie tegen hoogbouw is. In een
vorige raadsperiode wilde de SVP/BB die burgers vertegenwoordigen die het eerste
plan van project Zuyderzee mooier vonden, ook qua hoogte. Het zou dan ook zeer
ongeloofwaardig zijn om nu bedenkingen te hebben qua hoogte tegen deze
planvorming.
De SVP heeft geen bedenkingen tegen het afgeven van de omgevingsvergunning. We
moeten als gemeente verder en zitten niet op vertragingen te wachten.
Goed dat de inspreker de heer Hanemaaier gebruik maakt van zijn rechten en
probeert een politieke meerderheid te krijgen voor zijn visie. Na gesprekken met
burgers en het doornemen van zijn stukken komt de SVP tot een drietal opmerkingen
op zijn bijdrage
- Het verminderen van zonlicht is een subjectief gegeven. Allereerst moet de zon
al schijnen. De ene bezoeker wil wel in de zon en de ander niet. Het wel of niet
in de zon kunnen zitten is van minder belang voor de bezoeker dan ergens wat
kunnen drinken/eten.
- U gaat uit dat er ooit nog eens een gracht wordt doorgetrokken van
hongdehemel naar het monument, dwars door het spuiplein. De raad heeft
deze plannen dichtgetimmerd in het verleden en de SVP is niet van overtuigd
dat een nieuwe gemeenteraad dit besluit snel zal terugdraaien.
- Wij kunnen ons vinden in de reactie van het college op het inspreken van de
heer Hanemaaier.
Concluderend kan de SVP zich dus niet vinden in de argumentatie van inspreker en
moeten we als fractie na afweging en na het horen van vele burgers deze naast ons
neerleggen.
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