Borne 13-11-2018 vs.3
Voorzitter,
Voor ons ligt het voorstel om het gewijzigd vaststellen bestemmingsplan algemene herziening Borne
en beeldkwaliteit plan De Veste, derde fase.
- Wij zijn blij te lezen dat het snippergroen weer voor bij komt. Graag willen wij dan ook van
deze gelegenheid gebruik maken te vragen om een memo met de stand van zaken
aangaande het snippergroen.
- Het verkeer rondom de Veste benodigd aandacht, het is fijn om te horen dat de wethouder
hier extra alert op is.
- M.b.t. de nieuwe kruising N743 en Bornsche Beeklaan hebben we wel onze bedenkingen.
Voor de definitieve uitvoering gaan we nog graag in gesprek
Het beeldkwaliteitsplan de Veste 3e fase met de woontorens spreekt toch aanzienlijk meer mensen
aan.
Een plan waar in het politiek beraad van vorige week veel over gezegd is, door insprekers, raads- /
commissieleden en de wethouder.
Het accent lag toch wel bij de vraag sinds wanneer de woontorens in het bestemmingsplan stonden.
De één had het pas in het bestemmingsplan van 2015 zien staan en voor een ander was het een
complete verassing.
De CDA-fractie begrijpt dat niet iedereen het bestemmingsplan raadpleegt als iemand een huis
koopt. Wij vinden dan ook dat de verkopende partij niet vrij uit gaat en een informatieplicht heeft.
Qua voorlichting over bestemmingsplannen, masterplannen, beeldkwaliteitsplannen, etc. zouden we
toch wel graag een meer proactieve rol van de gemeente willen zien; te vaak worden inwoners
volkomen verrast op momenten dat geen herstel meer mogelijk is.
Voor het CDA Borne is het belangrijk iets neer te zetten wat in de omgeving wenselijk is en breed
gedragen wordt.
Je zou kunnen discussiëren over wat je als eyecatcher zou willen hebben in de Bornsche Maten, de te
bouwen woontoren of de Veste. We zoeken iets op Bornse Maat.
De Veste is een afgeleide van vesting. Als je dit dan als uitgangspunt neemt dan is de Veste reeds
“versterkte plaats” en kan dus als een eyecatcher aangemerkt worden.
Dit zo geredeneerd hebbende, komen we dus tot de conclusie dat de eyecatcher reeds aanwezig is.
Na dit stukje geschiedenis willen we als CDA-Borne ook aandacht vragen voor de invulling van de
ruimte tussen de Veste en de appartementencomplexen. We zouden ons voor kunnen stellen dat
deze ruimte groen en kindvriendelijk wordt ingevuld waar jong en oud, vertier en ontspanning
kunnen zoeken.
Met de 2 kleine woontorens kan het CDA-Borne wel leven, alleen de grote woontoren van 28 meter
is ons te hoog. We kunnen niet instemmen met het voor ons liggende voorstel.
Hiervoor willen wij dan ook graag een amendement indienen.
Tot zover onze lezing.
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