Wensenlijstje DSN voor college-onderhandelaars:
Formateur Wim de Kam heeft de niet-onderhandelende partijen uitgenodigd hun wensen
aan te dragen voor het college-akkoord. Hierbij de zaken die DSN graag verankerd zou zien:
1. Niet-volbouwen van alle vrije stukjes (agrarisch) groen; hierbij moet gedacht worden
aan onder andere het agrarisch terrein Ferd. Huycklaan 26A en het agrarisch groen
langs de Verlengde Talmalaan. Wij kiezen absoluut voor ‘stenen voor stenen’ (en
daar liggen o.i. voorlopig nog voldoende mogelijkheden);
2. Uitwerken van het plan van omwonenden (verenigd in de Stichting Duurzaam Don
Bosco) van Heideweg 52 ~ Regina Pacis/Don Bosco. Als het aan het vorige college ligt,
worden hier acht villa’s gebouwd (hetgeen ten koste gaat van veel groen en
verkeersveiligheid vanwege meerdere uitritten), terwijl omwonenden een sluitend
plan hebben liggen voor de complete nieuwbouw van het voormalige
kloostergebouw waarin dan appartementen gerealiseerd worden.
De race hiervoor is nog niet gelopen, de raad moet het bestemmingsplan nog
vaststellen (wijzigen van Maatschappelijk in Wonen);
3. Terugdraaien van medewerking aan bouw nieuwe boerderij Van Dorresteijn aan
Peter van de Breemerweg ~ geen nieuwbouw in landelijk gebied;
4. Niet kiezen voor uitsluitend seniorenwoningen. Stuur op verschillende
samenlevingsvormen en bouw meergeneratiecomplexen/woonvormen waar starters,
jongeren én senioren onder een dak wonen;
5. Op het gebied van duurzame energie gaan de ontwikkelingen zó snel (en zijn de
gevolgen van bijvoorbeeld diepe geothermische energie nog zo volstrekt onbekend),
dat wij aandringen op voorzichtigheid in de snelheid én de keuzes op dit gebied.
Onderzoek wél van alles (bijvoorbeeld ook groen gas uit slib en vergisting / energie
uit water) en bij voorkeur ook in regionaal verband.
6. Stop met de bezuinigingen op groenbeheer, stop met het kappen van 10% bomen en
30% heggen/hagen en breng het openbaar groen weer op orde. Breng daarnaast ook
het onderhoud van openbaar groen op orde ... voor de hele gemeente een en
hetzelfde kwaliteitsniveau.
7. Burgerparticipatie ~ betrek inwoners bij de planvorming en niet achteraf bij
besluitvorming en biedt ambtelijke ondersteuning aan bij burgerinitiatieven.
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