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MOTIE 2019-03-13
(vreemd aan de orde van de dag)

Onderwerp: Herinrichting Park De Deel

gemeente

NOORDOOSTPOLDER
RAAD

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 04-03-2019, 
gehoord de beraadslagingen,

overwegende dat
1. de raad in juli 2017 het kaderstellende Stedenbouwkundig Plan heeft vastgesteld;
2. dit Stedenbouwkundig Plan tot stand is gekomen als uitvloeisel van het Open Plan 

Proces (OPP), waarbij de wensen van de bevolking als fundament hebben 
gediend;

3. er in het stedenbouwkundig plan op pagina 33 de volgende expliciete tekst 
vermeld staat: "Parkeren in de groenzone tussen De Deel en de Koningin 
Julianastraat zal niet meer mogelijk zijn";

4. de herinrichting van KJ-straat, bouwplannen op CWI locatie tot gevolg hebben dat 
er parkeerplaatsen zijn gesitueerd in deze groenzone.

van mening dat
1. Het Stedenbouwkundigplan gebaseerd is op 8 ruimtelijke principes, waarvan 

"Sfeervolle openbare ruimte maken" één van deze principes vertegenwoordigt. 
"Parkeren in de groenzone tussen De Deel en de Koningin Julianastraat zal niet 
meer mogelijk zijn," is een resultante van bovengenoemd principe

2. het citaat op pagina 7 uit het Stedenbouwkundig Plan 'Ook bij toekomstige 
wijzigingen van het plan zullen de ruimtelijke principes sturend blijven", waarop 
het college zich beroept, nooit kan dienen om de ruimtelijke principes van het OPP 
(Compact Centrum) buiten werking te stellen;

3. anders elke kaderstelling/elk besluit in het Stedenbouwkundig Plan teniet kan 
worden gedaan;

4. dit ook niet de intentie is geweest van de raad bij het vaststellen van het 
Stedenbouwkundig Plan in juli 2017;

5. dit het vertrouwen dat de inwoners in de lokale overheid ernstig ondermijnt,

spreekt zijn treurnis uit over de informatievoorziening i.c. de herinrichting Park 
door het college aan de raad

en gaat over tot de orde van de dag.
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