Motie “Communicatie door gemeente”

De gemeenteraad van de gemeente Arnhem, bijeen op 27 juni 2016, ter vaststelling van het
uitwerkingskader fase 2 gebiedsvisie Stadsblokken Meinerswijk,
Constaterende dat:
 Het uitwerkingskader fase 2 gebiedsvisie Stadsblokken Meinerswijk de basis is voor
verdere planvorming;
 Vele bewoners, instanties en geïnteresseerden betrokken zijn geweest bij de
totstandkoming van de gebiedsvisie Stadsblokken Meinerswijk;
 In het vervolg van de planvorming een definitief plan wordt uitgewerkt en een
bestemmingsplan in procedure wordt gebracht;
Overwegende dat:
 Het college heeft aangegeven dat de gebiedseigenaar als ontwikkelaar verantwoordelijk
is voor de burgerparticipatie in het vervolg van de planvorming;
 Het college alleen een rol ziet bij het toezien op deze burgerparticipatie;
 De gebiedseigenaar als ontwikkelaar een belang heeft bij het vervolg in de planvorming,
net zoals de mensen die betrokken worden in de burgerparticipatie;
 Burgerparticipatie ingestoken moeten worden vanuit een onafhankelijke positie;
 Gezien de betrokkenheid van veel Arnhemmers het van groot belang is dat
burgerparticipatie een prominente rol speelt in het vervolg van het proces;
 Burgerparticipatie sleutel is voor draagvlak voor de vervolgplannen;
 Burgerparticipatie niet alleen informeren is, maar inwoners actief te betrekken bij de
planvorming;
 Burgerparticipatie niet alleen gebruik maken is van formele inspraakmomenten;
 Invulling van de plannen afhankelijk is van de bereidheid van derden om bij te dragen aan
de exploitatie van de plannen;
Draagt het college op om:
 Bij het realiseren van de vervolgplannen een burgerparticipatieproces vorm te geven op
zo’n manier dat inwoners en andere geïnteresseerden actief betrokken zijn bij de
planvorming;
 Bewoners en andere geïnteresseerden de ruimte te geven om zelf een bijdrage te
leveren aan de verdere planvorming;
 De gemeenteraad bij vervolgstappen te informeren over de wijze waarop het college
bewoners en geïnteresseerden heeft betrokken bij het planvormingsproces;
En gaat over tot de orde van de dag.
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