Amendement nummer: A1
Uitvoering landschappelijk plan Le Coultredreef
GEWIJZIGD
Betreffende: Keuze verdere uitwerking verkeersmaatregelen GVVP oude dorp Noord
Voorgesteld door: VVD, D66
Raad d.d.: 2 juni 2020
De gemeenteraad van Blaricum in vergadering bijeen op dinsdag 2 juni 2020 kennis genomen hebbende van het raadsvoorstel “Keuze verdere uitwerking verkeersmaatregelen GVVP
oude dorp noord” waarin geen visie en plannen voor de verbindende schakel over de Le
Coultredreef zijn meegenomen,
constaterende dat:
1. de raad in 2017 het GVVP heeft vastgesteld waarop het College is gestart met het
uitwerken van vijf door de raad geprioriteerde verkeersmaatregelen Blaricum Dorp
noord;
2. het College nog geen gevolg heeft gegeven aan de bijna raadsbreed aangenomen
motie DAB d.d. 28 maart 2017 aangaande de opwaardering van de Le Coultredreef;
3. de Le Coultredreef een verbindende schakel vormt in het herinrichtingsplan Huizerweg-Bergweg-Meentzoom-Le Coultredreef-Randweg-Oost;
4. de raad het initiatiefvoorstel d.d. 28 januari 2019 inzake visie en inrichtingsplan Le
Coultredreef niet in meerderheid heeft gesteund maar wel heeft toegezegd dat de Le
Coultredreef onderdeel uitmaakt van een totaalplan.
overwegende dat:
1. de verschillende te nemen verkeersmaatregelen mede door de aard van hun uitwerking op elkaar ingrijpen en onvoorziene consequenties kunnen hebben, waardoor de
te nemen maatregelen elkaar kunnen belemmeren of zelfs onmogelijk maken
2. het volgtijdelijk goedkeuren van de uitwerking van de GVVP prioriteiten met de uitwerking van de aangenomen motie opwaardering Le Coultredreef en de toezegging
n.a.v. het initiatiefvoorstel kan leiden tot overbodige extra kosten;
3. de Le Coultredreef een cruciale sociale en fysieke verbinding vormt tussen de verschillende dorpsdelen;
4. de dialooggroep Verbinding de raad op diverse momenten en bij diverse gelegenheden heeft meegenomen in hun visie en plannen tot het dreefwaardig maken van de
Le Coultredreef.
gelet op artikel 33 van het Reglement van orde gemeente Blaricum 2015
Besluit het raadsbesluit uit te breiden met de volgende opdracht:
1. de aangenomen motie d.d. 28 maart 2017 uit te voeren en in nauwe samenwerking met
de Dialooggroep Verbinding, overige betrokken inwoners en stakeholders een professioneel landschappelijk plan te ontwikkelen voor de realisatie van een rustieke verbindingsweg voor autoverkeer, fietsers, wandelaars en ruiters tussen de dorpsdelen en dit landschappelijk plan voor het eind van het jaar binnen nu en anderhalf jaar aan de raad te
presenteren.
en gaat over tot de orde van de dag.
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