Motie Verpauperde locaties gemeente Elburg
De Raad van de gemeente Elburg in vergadering bijeen op maandag 6 juli 2020
Gezien,
De verpauperde locatie, naast de Kamperweg 6 in Elburg (overwoekerend onkruid en verouderde kassen) en ook
het gehele gebied tussen de Kamperweg, Kamperdijk en de Oude Bleeksweg, die al vele jaren duurt en zorg voor
veel (woon)overlast voor omwonenden en een negatieve uitstraling in de periferie van de Vesting;
Overwegende dat,
●
●
●

●

dat gelet op de aard, de ernst en de duur van de hinder en ook de schade voor omwonenden en de aantasting
van de ruimtelijke uitstraling van dit gebied sprake is van een onaanvaardbare situatie;
dat deze situatie al sinds een lange tijd bij de gemeente in het vizier is maar alle inspanningen
(buurtbemiddeling en dergelijke) niet hebben geleid tot enig resultaat;
dat het uitvoeren van een goed sociaal beleid voor de gemeenteraad een belangrijk speerpunt is, iedereen
doet mee, iedereen telt mee en daaraan wordt gewerkt met als doelstelling; “De ondersteuning aan iedereen
in onze samenleving die dat nodig heeft, Of dat nu is vanwege financiële zorgen, eenzaamheid, een
beperking, psychische nood of anderszins”;
dat omwonenen hiervoor laatst een noodkreed hebben laten horen bij de burgemeester en ook bij
raadsfracties hebben aangegeven dat deze situatie voor hen onhoudbaar is geworden:

Roept het college op:
1. de gemeenteraad op korte termijn te informeren over alle inspanningen die tot nog toe zijn gepleegd en
welke instrumenten daarbij de revue zijn gepasseerd, uiterlijk 1 september 2020;
2. te onderzoeken wat er verder mogelijk is om aan deze situatie een einde te maken en daarbij nadrukkelijk in
te gaan op de mogelijkheden die artikel 7.22 van het Bouwbesluit (algemene verbodsbepaling voor gebruik
van bouwwerken, open erven en terreinen) en de Wet Woonoverlast bieden en ook welke invalshoeken er
verder denkbaar zijn om dit op te lossen vanuit een goede zorg voor ouderen en/of kwetsbare inwoners;
3. de gemeenteraad in algemene zin te informeren over de verpauperde locaties in de gemeente Elburg, waarbij
sprake is van een dermate negatieve ruimtelijke uitstraling dat omwonenden hiervan hinder ondervinden
en/of dit mogelijk ongewenste ontwikkelingen (brandstichting, drugsoverlast en/of ondermijning) aantrekt;
4. de samenleving hierbij nadrukkelijk te betrekken, zodat hiervan een goed beeld ontstaat en hiervoor
desgewenst met behulp van de provincie Gelderland een plan van aanpak kan worden opgesteld.
En gaat over tot de orde van de dag,
Fractie Algemeen Belang;
Fractie ChristenUnie;
Fractie VVD Elburg

