III III IIIIII llll II
1600445

STEENBERGEN

űf\JC

Motie Wijziging bestemmingspla n Villa Moors.

De Raad van de Gemeente Steenbergen,
in vergadering bijeen op 28 januari 2016, in behandeling genomen het ra a dsvoorstel va n
burgemeester en wethouders d.d. 28 december 2015, o.a. strekkende tot het gewijzigd va ststellen
van het bestemmingspla n Villa M oors (NLIMRO.0851.sbg BPvilla moors-vOOl),
Overwegende dat:
Het wijzigen va n het vigerende bestemmingspla n niet is gebaseerd op een breed gedra gen
onderzoeken instemming door betrokken pa rtijen,
Er thans geen a cute noodza a k besta a t om bovengenoemd bestemmingspla n te wijzigen,
De winkeliers in het a ssenkruis van Steenbergen (da t door ons, raad, als object va n beleid
wordt gezien) zich hiertegen verzetten,

Stelt vast da t:
Het loslaten van de besta a nde regelgeving, waaronder het zogena a mde "Kruimelgeva llen
afwijkingenbeleid" onvermijdelijk za l leiden tot toenemende ka nniba lisa tie en derha lve
leegstand van het besta a nde winkelbesta nd binnen het a ssenkruis van Steenbergen,
De wens van slechts één ondernemer in schril contract sta a t met de grote impa ct die dit
voorstel zal hebben op de belangen van vele ondernemers en derhalve het a lgemeen bela ng,
Het Retail Pla tform Steenbergen en anderen een breed gedragen centrumpla n heeft
ontwikkeld waarin structurele oplossingen worden a a ngedra gen voor het toenemende
leegstandsprobleem, binnen besta a nde regelgeving,
Het college bij ha a r overwegingen die hebben geleid tot het onderha vige ra a dsvoorstel, dit
centrumplan na uwelijks heeft betrokken, en daarover onvoldoende overleg met de
ondernemers heeft gevoerd,

Roept de ra a d op
Om hot voorliggende ra a dcvoorstol thans niet in ctomming to nemen

En draagt het college op om:
Te komen met een beleidspla n da t de vitaliteit va n het stadshart va n Steenbergen in de
toekomst structureel wa a rborgt,
Daarbij voornoemd centrumpla n te betrekken, in nauw overleg met a lle betrokken pa rtijen,
Het beleidsplan uiterlijk op 1 mei 2016 ter bespreking voor te leggen aan de ra a d,

totd
en gaat over tot
deĵ orde van dag.
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