Motie
Ingediend door Kleurrijk Langedijk, …………
De raad van Langedijk in vergadering bijeen op 15 oktober 2013, sprekend over agendapunt 4
ingekomen stuk D06 reconstructie Bovenweg en Voorburggracht
Constaterend dat:
- De raad unaniem op 19 juni 2013 met het gevraagde besluit “middelen op het
meerjareninvesteringsprogramma (gereserveerd voor de maatwerkweg) vrijgeven voor de
reconstructie van de Bovenweg tussen de gemeentegrens/spoorlijn en de Vinkenlaan, de
Voorburggracht tussen de N504 en de Zaagmolenweg en de Voorburggracht tussen de
Zaagmolenweg en de Kasteelstraat” heeft ingestemd;
- De portefeuillehouder mondeling heeft aangegeven bij de forum behandeling van dit
voorstel welke stappen er genomen zouden gaan worden, waarbij op- en aanmerkingen
gemaakt konden worden;
- Tijdens de behandeling van zowel bovengenoemd voorstel alsook de kadernota in het forum
2A en 2B van 18 juni jl het college niet kon aangeven wat men met het perceel Bovenweg
211 ging doen: verkopen of anderzijds gebruiken;
- Het college op 13 augustus 2013, 8 weken na de kadernota en reconstructie Bovenweg/VBG
herinrichting vaststelling, besloot om het perceel Bovenweg 211 in te richten als
parkeerterrein;
- Blijkens reacties van omwonenden, zowel op internet, alsook persoonlijk geuit, een
parkeerterrein op die locatie ongewenst en niet nodig is, gezien ruime parkeermogelijkheden
op eigen erf en na de reconstructie langs de weg;
- In het verleden een parkeerterrein op deze locatie tot zeer veel overlast heeft geleid;
- Er zeer frequent door Dorpsraad en Dorpsplatform Sint Pancras en inwoners is aangegeven
dat er parkeeroverlast is rond het winkelgebied Bovenweg 180 tot en met 192 en 151 tot en
met 163, bevattende 4 winkels, een PIN locatie, bibliotheek en dienstverlening de Waerden;
- Blijkens recent vastgesteld bestemmingsplan Sint Pancras Bovenweg 211 bestemd is voor de
bouw van een ruime vrijstaande woning;
Overwegend dat:
- Er zich thans een mogelijkheid voordoet om rond dit winkelgebied, hierboven benoemd, op
een ruimtelijk zeer goede locatie, verlengde van de Reigerlaan, Bovenweg even zijde, een
aankoop te doen om een parkeerterrein aan te leggen;
- Bovenweg 211 een echte marktwaarde heeft, die boven de waarde van het perceel
tegenover de Reigerlaan is;
- Er derhalve ook nog een besparing te behalen zou kunnen zijn;

Spreekt uit dat:

-

-

-

Het college zo spoedig mogelijk uitzoekt of binnen het budget van de herinrichting met
gesloten beurs kan worden afgezien van inrichting van Bovenweg 211 als parkeerterrein en
dit perceel als bouwgrond te verkopen;
Het college bovendien uitzoekt of het perceel tegenover de Reigerlaan, gelegen aan
Bovenweg even zijde, kan worden aangekocht teneinde een parkeerterrein aldaar in te
richten;
Hierover de raad te rapporteren;

En gaat over tot de orde van de dag
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