
                  
 

Amendement 
 

Raadsvergadering : 22 maart 2021  
Onderwerp  : Wijziging maatregelen opwaarderen Centrumplan Hoogkarspel 
Agendapunt  : 5 Opwaardering Centrumplan Hoogkarspel (2021-12) 
Ingediend door : GBD (Inge Willems) 
                                     VVD (Niels Vertelman) 
                                     SPD (Marcel ten Have) 
                                     PDL (Erik Gerrits) 
 
De gemeenteraad van Drechterland, in vergadering bijeen op 22 maart 2021;  
 
Constaterende dat: 

 Er een voorstel voor ons ligt betreffende het opwaarderen van het centrumplan Hoogkarspel; 

 In dit voorstel diverse deelprojecten zijn opgenomen; 

 Wij een dementie vriendelijke gemeente zijn; 

 Een opwaardering van het plein los staat van de verkeerstechnische aanpassingen; 

 De verkeerstechnische aanpassingen ons inzien belangrijk zijn voor de verkeersveiligheid van het 
hele centrum; 

 Er in RTG al vragen gesteld werden over de kosten van o.a. de bomen en de putkasten; 

 De kosten van diverse onderdelen van het plein nog niet vast staan en het voorstel dus nog niet 
compleet en concreet is; 

 Het in deze tijd, van veel extra gemeentelijke uitgaven, niet wenselijk is om met een plan te komen 
dat financieel slecht is onderbouwd, met alleen suggestieve bedragen; 

 Er tijdens de RTG een toezegging gedaan is dat er een apart beslispunt voor o.a. de bomen zou 
komen en dit beslispunt niet in het voorstel staat, maar alleen in het besluit; 
 

 
Overwegende dat: 

 Wij belang hechten aan de oplossing van het verkeerstechnische probleem bij de AH en het 
dementievriendelijk maken van de omgeving. 

 Dit separaat gedaan kan worden van de opwaardering van het plein; 

 Er voor de opwaardering van het plein eerst een goed onderbouwd kostenoverzicht moet zijn 
voordat hier toestemming aan kan worden gegeven; 
 

b e s l u i t  : 
 
het voorgestelde besluit te wijzigen in: 

a. In te stemmen met het uitvoeren van het verhogen van de Streekweg ter plaatse van het 
plein, het dementievriendelijk maken van de omgeving, alsmede het aanpassen van het 
kruispunt bij AH. 

b. Voor het verhogen van de Streekweg ter plaatse van het plein, de dementievriendelijke 
maatregelen, alsmede het aanpassen van het kruispunt bij AH een krediet beschikbaar te 
stellen van € 73.000,00. 

c. Geen toestemming te geven voor het opwaarderen van het Raadhuisplein 
d. Voor de opwaardering van het Raadhuisplein tijdens de kadernota 2021 met een nieuw 

voorstel te komen waarin alle kosten exact in beschreven staan.  

 
Aldus besloten door de raad in zijn openbare vergadering van 22 maart 2021. 
 
De raad voornoemd, 
de griffier,     de voorzitter, 
 



                  
 

 
 
J.N.M. Commandeur    M. Pijl 
 


