
4

a

En gaat

lngedi

Jos Ri

VEREN IG D

WEST BEÏUWE

Gemeenteraad West Betuwe 26 oktober 2021.

Motie vreemd aan de orde van de dag

De raad van de gemeente West Betuwe, in vergadering bijeen op 26 oktober 2021

Constateert dat:
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Er een grote behoefte bestaat om woningbouw te realiseren binnen de kern Deil met een grote

verscheidenheid van woningen, waaronder sociale woningbouw, goedkope starters woningen, 2 onder

een kap en vrijstaande woningen.

Al jaren wordt er beloofd dat er invulling aan het realiseren van woningbouw in de kern Deil gegeven

zal worden.
Even zo vaak werden initìatieven aan de kant geschoven om woningbouw op de plantage in de kern

Meteren voorrang te verlenen.

Om te voorkomen dat de kern Deil ook haar basis voorzieningen kwijt raakt is het realiseren van het

particuliere initiatief een omarming voor de kern Deil.

Overwegende dat

¡ Dat woningbouw voor de kern Deil noodzakelijk is om in de behoefte van de inwoners te voorzien

o Met de ontwikkelaar/ initiatiefnemer aan de tafel te gaan om met voorrang dit woningprogramma

tot realiteit te brengen
o De dorpsraad en aanwonende burgers betrekt en op de hoogte houdt van de ontwikkelingen van dit

bouwplan
. Er gestreefd moet worden tot realisatie van het totale bouwproject binnen een tijdsbestek van 5 a 6

jaar gerealiseerd is

Verzoekt het college:
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a Samen met grondeig enaarf initiatief nemer en inwoners om binnen het plangebied de woningbouw te

realiseren en voorrang te verlenen aan starters van de gemeente West Betuwe met betrekking tot de

sociale woningbouw huur- en koopwoningen.

tl t¡- -^g^¡¡ilre re ondenrerrrerr,oll tæ reallsaclé Vãñ ñã[ EõüWffi]õõltE Rõ ilãl1Wããl lJde tegre kOlll?

@
-¡-"" -^t Ce ir¡tia

tot de orde van de dag:

E 1Bc. d c¿i=.['

Verenigd West Betuwe
Conespondentie adres:

Verenigd West Betuwe
p/a 

-l-ielerweg 
46

4l9l NC Celdermalsen

Griffie West Betuwe: ultslag stemm¡ng Totaal
Voor ll \a/il ( t.t l)/Ál r \ 1111, 6L 27.

LL(3 P.,.tA 5f,P(ul Vur¿, VVD¿¿I

Tegen 0
Aangenomen / \@n

uwe


