MOTIE

De Raad van de gemeente Sint Anthonis in vergadering bijeen 5 november 2020
Naar aanleiding van agendapunt 8.1 Begroting 2021
Onderwerp: Doorontwikkeling Brink Sint Anthonis
Overwegende dat:
- De Brink te Sint Anthonis een karakteristiek verblijfsgebied vormt – een van de
mooiste dorpsbrinken van Noord-Brabant - waar we verantwoord mee moeten
omgaan;
- Deze brink een betekenisvolle plek is die nu en in de toekomst zowel verstild als
bruisend gebruikt wordt c.q. kan worden;
- Het aanzien van de Brink nabij de kerk gaandeweg wordt ontsierd door het parkeren
van steeds meer auto’s;
- Het de wens is om de Brink zoveel als mogelijk in zijn authentieke vorm terug te
brengen en zo autoluw mogelijk te maken;
- De gemeenteraad op 12 december 2011 het Ontwikkelingsplan Centrum Sint
Anthonis als kader heeft vastgesteld, met opdracht aan het college om de globale
ramingen in dit plan uit te werken in meer concrete kredieten en de besluitvorming
per deellocatie voor te leggen aan de raad, onder de afspraak dat het college aan de
raad een visie zal voorleggen inzake de hierbij te volgen strategie;
de gemeenteraad daarbij een aanvullend voorbereidingskrediet ad € 150.000,-beschikbaar heeft gesteld voor de financiële en verdere uitwerking;
- De Brink een deelproject vormt van het Ontwikkelingsplan, met o.a. als
uitgangspunten: vergroening van het plein, meer samenhang tussen de
verschillende gebieden en slimmer gebruik maken van parkeerplaatsen voor
aangrenzende horeca;
Roept het college van burgemeester en wethouders op:
- De uitwerking van deellocatie de Brink, zoals opgenomen in het Ontwikkelingsplan
Centrum Sint Anthonis, met voortvarendheid ter hand te nemen;
- Daarbij verzoeken we te overleggen met betrokkenen, zoals bijvoorbeeld
ondernemers, bewoners, verenigingen die er gebruik van maken;
- De besluitvorming over deellocatie de Brink, inclusief concreet kredietvoorstel, voor
te leggen aan de raad;
- Onderwijl het aantal parkeerplaatsen op de Brink tussen de kerk en het voormalig
klooster enkel in te richten met parkeerplaatsen met blauwe zone en
parkeerplaatsen voor invalide personen ten behoeve van bezoek aan kerk en/of het
klooster;
- Indien u verwacht dat de parkeerdruk toeneemt, te komen met een voorstel deze,
eventueel elders, te verlagen.
en gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening en naam:
Sint Anthonis Nu,

VVD,

CDA,

E. Jetten

J. van Acquoij

M. Bruijsten

Besluit gemeenteraad:
0 motie aangenomen met stemmen voor en stemmen tegen
0 motie verworpen met stemmen tegen en stemmen voor
0 motie ingetrokken

