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Motie (RvO Art.27)

Motie Regie op de Nieuwe Kom
De Raad van de gemeente Haarlemmermeer in vergadering bijeen op 3 oktober 201g,
gehoord hebbende:
o de zorgen, geuit door de dorpsraad Nieuw-Vennep en vertegenwoordigers van de ondernemers in
Nieuw-Vennep, met betrekking tot de realisatie van de plannen van de Nieuwe Kom;
o dat zowel de dorpsraad van Nieuw-Vennep als de ondernemers bereid zijn gezamenlijk het
gesprek aan te gaan met grondeigenaren, ontwikkelaars en gemeente, om zodoende de realisatie
van de Nieuwe Kom vlot te trekken;
. de regie op bovengenoemd overleg als onvoldoende wordt ervaren door de dorpsraad en
vertegenwoordigers van de ondernemers.
constaterende dat:
. het overleg tussen grondeigenaren, ontwikkelaars en gemeente stroef verloopt;
. de realisatie van de genoemde plannen van de Nieuwe Kom stagneert;
o hierdoor de aanblik van het centrum van Nieuw-Vennep verloederd is, omdat leegstand en
braakliggende terreinen het beeld bepalen;
. oP verschillende momenten en gelegenheden vragen en zorgen zijn geuit door verschillende
politieke partijen.
overwegende dat:
. de uitvoering van de plannen van de Nieuwe Kom slechts mondjesmaat gerealiseerd wordt;
. samenwerking tussen alle betrokken partijen hiervoor cruciaal is;
. de verpauperde staat van enkele panden voor een onveilige situatie zorgt;
r de leefbaarheid in het centrum van Nieuw-Vennep onder druk staat;
. het draagvlak van de inwoners van Nieuw-Vennep afneemt doordat het centrum aljarenlang een
bouwput is.
verzoekt het college:
o pel omgaande de regie op de uitvoering van de plannen van de Nieuwe Kom steviger ter hand te
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nemen;
in overleg te treden met alle belanghebbenden;
de raad in Q1 2020 over de uitkomst van dit overleg te informeren.

en gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening:
I n d ie n e r(s)
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