
vtP
0hnstlaafnidcentnd p""r EEffi!

AMENDEMENT

Titel: Visiedocument toekomstbestendige centra

De gemeenteraad van Beesel, bijeen in vergadering op í6 december 2019

Constaterende dat:

Overwegende dat:

Besluit om:

-Het centrum van Reuver in de nabije toekomst een grote opwaardering
krijgt en hierbij aan alle facetten genoemd in het voorliggende document
aandacht wordt besteed.
-ln het visie document toekomstig bestendige centra weinig concreets is
toegevoegd daar waar het gaat om de kern Offenbeek.
-De kern Beesel recent is aangepakt maar dat het van belang is dat er
voortdurend gemonitord wordt en er ook in Beesel aandachtspunten zijn
-2021 in de zeer nabije toekomst ligt.
-Het kernoverleg Offenbeek in concept een toekomstvisie klaar heeft.

-Het voor de fracties van de VLP en Samen Verder van groot belang is
dat een ieder zich gehoord voelt.
-De gemeenteraad van Beesel participatie een warm hart toedraagt.
-Een visiedocument niet bindend of leidend is.
-Er in een visiedocument desondanks van concrete stappen gesproken
mag en kan worden.
-Met uitvoeringsplannen in 2021 de voorbereiding van het centrumplan
Offenbeek van start mag gaan.

-in het visiedocument toekomst bestendige centra wordt opgenomen dat
in de eerste helft van 2020 in samenwerking met het kernoverleg
Offenbeek en hiervan de werkgroep "toekomst bestendig Offenbeek" een
definitieve visie toekomst bestendig centrum Offenbeek wordt uitgewerkt
in samenwerking met een hiervoor nader aan te wijzen bureau.
-in de 2de helft van 2020 schetsontwerp en voorstel voor uitwerking aan
de raad zal worden aangeboden uiterlijk te behandelen in de laatste
raadsvergadering van dat jaar.
.Een budget ter beschikking te stellen voor het uitvoeren van
bovenliggende stappen en te zorgen voor ambtelijke ondersteuning daar
waar nodig.
-hiervoor een raadsvoorstel voor te bereiden in het eerste kwartaal van
2020.
-Het tekstuele deel in het raadsvoorstel "Samen met kernoverleg
Offenbeek bezien we of en, zo ja, welke acties we parallel aan de
werkzaamheden aan de waterleiding kunnen uitvoeren" te wijzigen in "
Samen met kernoverleg Offenbeek bezien we hoe we al of niet Parallel
aan de werkzaamheden aan de waterleiding de dan bepaalde acties
kunnen uitvoeren.
-tevens het tekstuele deel aan te passen daar waar geschreven staat:
"Samen met hen zetten we in op het omzetten van deze visie in acties in
de openbare ruimte passend bij de aard en schaal van de kern." Te
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En gaat over tot de orde van de dag,
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wijzigen in " Samen met hen zetten we de visie om in acties met
betrekking tot de openbare ruimte passend bijde aard en schaal van de
kern"
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Stemmen voor:*
Stemmen tegen:*
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* in te vullen door de griffie

/5
o

Aangenomen/'@

Blz. -2 -


