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Motie: Brede Blik voor Beckum
De gemeenteraad van Hengelo, In vergadering bijeen op 6 november 2018,

^

Constaterende dat:
In de Woonvisie 2016-2022 ruimte voor kleinschalige woningbouw in Beckum is
toegekend;
In diezelfde Woonvisie staat dat de gemeente ruimte geeft aan inwoners om Invloed uit te
oefenen op hun eigen woonomgeving en participatie stimuleert;
De Inwoners van Beckum zelf op zoek zijn gegaan naar geschikte locaties om die
woningbouw te ontwikkelen en zij daarvoor de sportvelden van Omnivereniging TVO willen
gebruiken;
Door de verkoop van deze gronden Beckum in staat is financiële middelen voor het dorp
te genereren, wat ten goede komt aan de leefbaarheid in het dorp;
Het aanleggen van nieuwe sportvelden echter een grote financiële last voor de verenging
en haar leden met zich meebrengt;
Het college vanuit de Sportnota middelen ter beschikking wil stellen ten behoeve van de
toekomstige sportvelden, maar voor de verhuizing van de sport nog geen financiële
dekking Is gevonden.
Het college aangeeft geen ruimte te zien binnen haar kaders om op een andere,
alternatieve manier bij te dragen aan het verhuizen van de sport, waardoor woningbouw
op deze locatie mogelijk wordt;
De betrokken Beckumers aangeven binnen twee maanden de plannen nader uitgewerkt
kunnen hebben;
Overwegende dat:
Het college bij herhaling de ambitie heeft uitgesproken samen met de inwoners in de stad
te willen besturen;
De Inwoners van ons kerkdorp Beckum daaraan gehoor hebben gegeven en het roer in
handen hebben genomen;
Ook de komst van de Omgevingswet een integrale blik op ruimtelijke, financiële en
leefbaarheidsvraagstukken vraagt en dit initiatief vanuit Beckum daarop perfect aansluit;
Er In het huidige beleid In de Woonvisie ook aanknopingspunten voor participatie en
integrale afwegingen zijn te vinden;
Draagt het college op:
Het burgerinitiatief uit Beckum te faciliteren bij het uitwerken van de voorliggende
plannen voor woningbouw op de sportvelden In Beckum en daarbij concrete kansen en
knelpunten in beeld te brengen, met als doel de woningen op de beoogde locatie te
realiseren;
Daarbij ook te kijken naar de mogelijkheden van (voor)financiering van het financiële gat;
En deze uitwerking en voorstellen uiterlijk februari 2019 aan de raad voor te leggen;
En gaat over tot de orde van de dag,
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